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موقف الغاوون
الفوز  اأن  البرازيلي،  الفريق  م��دّرب  دونغا،  يعتقد 
اأهّم من جماليات اللعب، اأن الربح في نهاية المبارة 
اأهّم من ال�ضعر اأثناءها. لذلك كان اأول �ضحايا هذا 
االعتقاد اللم�ضة الجمالية التي يتفّرد بها الالعبون 
المونديال  اإق�ضاوؤها في هذا  تّم  البرازيليون حيث 

على ما �ضّرح دونغا نف�ضه بال خجل.
ال�ضعر دائمًا اأول �ضحايا الح�ضاب.

اللم�ضة  تلك  ب�ضبب  ب��رازي��ل��ي��ون  البرازيليين  لكن 
اأقدامهم،  في  الوفير  ال�ضعر  هذا  ب�ضبب  الجمالية، 
ي�ضنعونها  التي  وال�ضور  اال�ضتعارات  تلك  ب�ضبب 
الأنه  البرازيلي  المنتخب  يع�ضق  لم  فالعالم  بالكرة. 

يفوز، بل الأنه يلعب.
هذا الكالم الذي نقوله هنا لي�س مبالغة منهجية، اأو 
اأيديولوجيا فائ�ضة تبرز لدى كل منا�ضبة. فال�ضعر 
يجري طرده من كل مكان في هذا العالم القاحل. 
اليوم، االأرقام تنت�ضر على ال�ضعر، حتى في مالعب 
)بيليه  المونديال«  »�ضعراء  اأق��دام  وفي  القدم،  كرة 
الممّثل االأقدم واالأبرع لتلك اللم�ضة الجمالية، لّخ�س 
ب�ضيطة  بعبارة  يوم  ذات  البرازيلية  المدر�ضة  روح 
لعب  من  اأف�ضل  خ�ضارة،  مع  جميل  لعب  وعميقة: 

رديء مع فوز(.
متجاهاًل  ال�ضعر،  م��ن  اأه��م  ال��ف��وز  اأن  دون��غ��ا  يعتقد 

حقيقة اأن الفوز بال �ضعر هو الخ�ضارة الحقيقية.
ي�ضقط دونغا!

... والعرب مخترعو هزائم!
المتحدة  والواليات  الجزائر  مباراة  قبل  ما ح�ضل 
دليل على اأن اأمة العرب باتت بحاجة ملّحة اإلى طبيب 
في  عادية  مباراة  تكون  اأن  فعو�س  كونّي.  نف�ضي 
بتحويلها  التهريجي  العربي  االإع��الم  قام  الريا�ضة 
�ضيوخنا  وراح  م�ضيرية،  ث��اأري��ة  �ضيا�ضية  معركًة 
النهاية  وفي  الجهادي...  بطابعها  ُيفتون  االأوبا�س 

ُهزم المنتخب الجزائري �ضّر هزيمة.
ال يعي�س العرب بال هزائم. اإن غابت يخترعونها.
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رًا بعنوان »النقيب االأبدي«  كتب اليا�س خوري مقااًل موؤثِّ
ت��ح��ّدث فيه   ،)2010 15 ح��زي��ران  ال��ع��رب��ي،  )ال��ق��د���س 
بمرارة عن »االإقطاع )العائلي( المهيمن على ال�ضحافة 
المكتوبة«، وتحّدث عّما �ضّماه »ليلة ال�ضكاكين« في جريدة »النهار«، 
حيث تّم طرد ثالثة وخم�ضين �ضحافيًا - بينهم اليا�س نف�ضه - باأكثر 

الطرق اإهانة.
»ال�ضمت  عن   - متعّجبًا   - تحّدث  اليا�س  اأن  ذل��ك  من  االأه��م  لكن 

المريب« لل�ضحافة.
بال اّدعاء لح�ضن النّية، �ضاأبداأ من هذه النقطة: »ال�ضمت المريب«. فما 
كتبه �ضديقي ورئي�ضي في العمل ل�ضنوات، بدايًة من ا�ضتغرابه باأن 
»جميع ال�ضحف اللبنانية لم تن�ضر الخبر، ولم ي�ضّذ عن هذه القاعدة 
�ضوى �ضحيفة االأخبار«، و�ضواًل اإلى قوله بده�ضة: »يومها اكت�ضف 
ال�ضحافيون اللبنانيون اأن ال اأحد يدافع عنهم في محنتهم«... اأقول 
ما كتبه اليا�س خوري م�ضتغربًا، هو مدعاة لال�ضتغراب اأي�ضًا. ف�»ليلة 
ال�ضكاكين« كانت �ضبقتها ليالي �ضكاكين، وكان اليا�س حينئٍذ على 
راأ�س عمله كرئي�س تحرير، ومّرت تلك الليالي و�ضكاكينها وكاأنها 

لم تجرح اأحدًا. 
»ليلة �ضكاكين« واح��دة هو حديث  الحديث عن  ف��اإن  الحقيقة  وف��ي 
هو  لياليها  �ضل�ضلة  من  الليلة  تلك  اج��ت��زاء  اأن  واالأ���ض��ّح  منقو�س، 
ليالي  اإن��ه في »النهار« نف�ضها ح�ضلت  اجتزاء في نهاية االأم��ر. بل 
�ضكاكين كثيرة، اأ�ضهرها ما ح�ضل مع اأن�ضي الحاج، وقبله �ضوقي 
اأبي �ضقرا، وقبلهما وبعدهما الكثير الكثير. بل اإن »الملحق« نف�ضه 
جرت فيه ليالي �ضكاكين عديدة لي�س اآخرها طرد بالل خبيز الأ�ضباب 
اأقل ما ُيقال فيها اإنها ُمهينة، ولم ُي�َضر اإلى ذلك في اأي �ضحيفة، بل 
اإن المقال الذي كتبته »الغاوون« دفاعًا عن بالل خبيز قام »البع�س« 
بالترويج اأنه غير بريء ي�ضتهدف �ضمعة »الملحق«، تمامًا كما قال 

هذا »البع�س« عن تبّني »االأخبار« ق�ضية مطرودي »النهار«.
وفي حكاية اليا�س نف�ضه، نجد اأنه تلّقى �ضكينًا ا�ضتثنائية من زميله 
في العمل الذي �ضغل مكانه، حيث اأنه لم ينتظر حتى »اكتمال العّدة« 
م�ضمومة  »تحية«  ليكتب  الحادثة  ي�ضتغّل  ب��ه  ف��اإذ  ال��رج��ل  ل��خ��روج 
يقول فيها اإن اليا�س خوري هو من ترّجاه من اأجل االن�ضمام اإلى 
»الملحق« )وو�ضع اأ�ضماء �ضهود اأي�ضًا!( وب�ضروطه التي يريد و»من 
دون نقا�س« )حرفيًا!(. بل اإنه كتب منا�ضدة قليلة الهيبة يقول فيها 
اإن »الملحق« م�ضتمّر رغم طرد اليا�س خوري، منا�ضدًا الكّتاب اأن 

يكتبوا فيه كيفما كان ال�ضتمراره!
والغريب هنا اأن زميل اليا�س خوري لم يكّرر تجربته ال�ضابقة لدى 

خروج َمن اأدخله اإلى الجريدة، اأي اأن�ضي الحاج، من رئا�ضة تحرير 
لَم خالف  ال�ضمت. وال نعرف  »النهار«، فيبقى في وظيفته ملتزمًا 
»تقاليده« هذه المّرة في التزام ال�ضمت. ال نعرف اإذا كان قد ُطلب 

منه ذلك؟
اإذًا، نحن االآن ل�ضنا في �ضجال مع اأ�ضحاب ال�ضحف، بل مع مثقفين 
في  نحن  ووظيفة.  من�ضب  على  الحفاظ  لمجّرد  ببع�ضهم  يغدرون 

�ضجال مع اأنف�ضنا حين ال يكون جرح بع�ضنا جرحًا لنا.
ال�ضحف في  المتاأّخر عن »االتفاق على عدم تدّخل  اليا�س  حديث 
ال�ضوؤون الداخلية لل�ضحف االأخرى«، يجب اأال يمّر بال �ضوؤال، كون 

اليا�س كان رئي�س تحرير.
ال�ضوداء  الزواريب  اأعرف  الأنني  المزايدة،  بالطبع في موقع  ل�ضُت 
ذلك  تقّبل  دام  ما  باأنه  القول الليا�س  اأردُت  فقط  لكنني  لل�ضحافة، 
االآن  ذل��ك  يتقّبل  اأن  ل��ه  االأف�ضل  م��ن  فكان  ط��وال عقود  ل��ه  ل��زم��الء 
لنف�ضه، وبال �ضجيج، الأن كالم الخا�ضرين في نهاية االأمر هو كالم 

خا�ضرين.

عبرة ريمة فقيه

ال اأعرف اإذا ما كان الت�ضّرف االإ�ضرائيلي المذعور تجاه فوز فتاة 
من اأ�ضول لبنانية بم�ضابقة ملكة جمال الواليات المتحدة، يجب اأن 
يدفعنا اإلى اإعادة النظر بم�ضاألة الم�ضاركة في المهرجانات الثقافية 

العالمية التي ت�ضارك فيها اإ�ضرائيل.
اليميني  االإع��الم  الم�ضابقة، رك��ب  ف��وز ريما فقيه في  اإع��الن  ففور 
ال�ضهيوني )في اأميركا واإ�ضرائيل( موجَتين متناق�ضَتين في الظاهر 
لكنهما متطابقتين في العمق: الموجة االأولى رّوجت باأن ريما فقيه 
الوا�ضحة  الفقرات  اإح��دى  ولوال  اأخالقيًا  ومنحّلة  �ضربتيز  راق�ضة 
في قانون المطبوعات ل�ضّموها �ضراحة ب�»العاهرة«. الموجة الثانية 
رّوج��ت على النقي�س من ذلك تمامًا )وه��ذا التناق�س ظاهري فقط 
اإرهابية واأخوتها الذكور »على االأقل  اأن ريمة فقيه  كما قلنا( وهو 
نا�ضطون في حزب الله«!! ال بل اإن �ضحفًا يمينية  عنونت: »اإرهابية 

بالبّكيني«! اأ�ضلوبان منحّطان لهدف واحد.
لقد ارتعدت فرائ�س اإ�ضرائيل لمجّرد اأن العالم �ضاهد و�ضّفق المراأة 
عربية )م�ضلمة( ت�ضارك باأريحية وب�ضاطة في م�ضابقة كهذه وتفوز 
الله«  »ح��زب  اإع��الم  اأرب��ك  المفاجئ  االإ�ضرائيلي  )الهجوم  بجدارة 

يكتبها
ماهر �شرف الدين

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر
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ال هوى وال اندالق وال اأبو نوا�س وال �ضحبه من �ضّكان 
ال�ضاقي وم��ن موؤونة  ه��وؤالء وم��ن عائلة  البلد. ال واح��د من  خّمارة 
الحفلة،  اإل��ى  يدعونا  اأن  ي�ضتطيع  ربوعنا،  وف��ي  حوالينا  االأ�ضياء 
اإلى اأن نكون في العيد، عيد يذهب اإلى الغيب �ضريعًا وعيد يذهب 
اإلى اأن يكون في بع�س جنون العي�س، في اأن يحت�ضي الخمر من 
القبو اأو اأي �ضراب �ضار واأن يرتكب اأي �ضو�ضاء. ونحن في عبور 
التمّرد على االأثالم وفي اأننا ن�ضنع هذه االأثالم ثانية ونروح متعبين 
�ضائمين اإلى �ضياج المركب الم�ضافر بنا، اإلى اإحدى الحاالت، حالة 
الطي�س وحالة ط�ضت اللهو واالغت�ضال بالريح الرطبة. ون�ضرد في 
ح�ضن التاأّمالت، على ذلك المركب، وال نظرات اإلى الخلف، واإنما 
اأن��ه االأف��ق، واأن الحوت �ضوف ينه�س  ن�ضتر�ضل ونحب من االأف��ق 
وُيلقي الموجة بحذافيرها وكومة المياه والزبد على ج�ضده. ونحن 
اأن نكون في بحبوحة العطلة، وفي عبير  في �ضحن ال�ضطح، ولنا 
البحر، يبعث اإلينا بالرائحة واإن �ضئنا هو ال�ضّيد الذي عنده الطعام، 
على  تنق�س  اأو  ت���زداد  وعجائب  المتكاملة  االأ���ض��راب  فيه  وال���ذي 
اأن ال ي�ضطاد الكثير، والو�ضية  اإذ عليه  ح�ضب ما يفعل االإن�ضان. 
اأن خّففوا من القب�س  هنا من جماعة البيئة ومن حكومات �ضّتى، 
في  فيه وهي  الخ�ضم، وهي  في  التي  الثروة  على  ال�ضابحات  على 
�ضاآلة تجتاحها وتخّرب االأنواع و�ضوف نقبل في �ضنين اآتية وفي 
م�ضافة قريبة على جفاف وعلى قليل. ونهبط عندئذ غ�ضبًا وق�ضرًا 
على المرفاأ وال �ضاطىء لنا وال رمال لالنبطاح وال �ضّنارة في اليد 
وال ق�ضبة وال �ضبكة. ويرجع ال�ضّيادون رجوع الخيبة، والرحمة 
على  االأ�ضف�ار وع�لى اأي خ�ضب وعلى اأننا في �ضيق وفي ر�ضالة لم 
تتّم. ولعّله الج�ضع ولعّلها العادة هما ماّدة الت�ضاوؤالت. وعلى المهنة 
اإلى االأزرق الحاّد، واأن ترعوي واأن  اإلى هناك،  المالحة اأن تتطلع 
تعمد اإلى االنكفاء واأن تعرف اأن البحر يحكي االألم واأنه �ضوف يكون 
مري�ضًا، وهذه عبرة �ضخمة واأمثولة كبرى من خليج المك�ضيك حيث 
النفط المتدفق والمنفلت يلّوث ويلّوث، وكلنا في احتراق في حزن 
والأن  القاتلة،  باالآثار  تمتلىء  تحط  حين  الطيور  الأن  م�ضاب  وفي 
ارتدى  مذ  الخليج،  ذلك  في  الطويل  بمنقاره  كا�ضفًا  راأيته  اأحدها 
الرداء اللزج، وتعّطلت لديه اآلة الحوا�س، تعّطلت رحالته وجناحاه 
في دبق الماأ�ضاة، ومن له اأن يخّل�س المري�س من االآفة، من الم�ضكلة 
الهائلة، ومن البراثن الملتّفة عليه وهي تو�ضل الكائنات المائية اإلى 
الهالك ما لم نكن في اأ�ضّد الوعي والنهو�س وفي محّط االأم��ل اأن 

االإنقاذ محتمل واأن البقعة الو�ضخة والب�ضعة �ضوف تكون خبرًا من 
االأم�س. وليت ذلك �ضحيح لي�ضح الح�ضاب وال ندامة وال غ�ضب وال 

تاأّثرات وال اأذى بجرح النقاء.
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وال يخذلني �ضوؤال وال يمنعني من اأن اأكون في حلقة الو�ضال، حلقة 
االأخذ والرّد، واأن اأ�ضهر على بع�س الحقائق ورّبما ال كّلها مجتمعة. 
واأنني في ح�ضرات تارة خفيفة وتارة ثقيلة، واأم�ضي على طريق النهر 
حيث االمتالء وحيث الفراغ اأي�ضًا. اإذ كما ذات مّرة هناك على تلك 
الطريق، على تلك ال�ضّفة وما كّنا في كوخ الحظ اأو في مرج النتائج، 
على  نح�ضل  ول��م  الطعم  وعندنا  الق�ضب  وعندنا  وقفنا  اأننا  وك��ان 
�ضمكة في الممّر ال�ضاخب وما كان الهدوء اأبدًا بل ال�ضيل ي�ضيل جدًا 
وكيف لنا اأن نح�ضل على �ضمكة، والغلبة المائية تغلبنا وال �ضكون 
فيها  نرمي  اأن  ال�ضواب  تت�ضّكل ويكون  بركة  اأو وهم  اأثر  قّط وال 
ال�ضّنارة، واأن ت�ضعد االآن�ضة �ضمكة من الممّر المندفع، ت�ضعد من 
العمق البطيء. ولكن انهزمنا و�ضحك علينا المجرى الهادر و�ضحك 
بع�س الزّوار و�ضحكنا، في االإّياب، معًا وما علينا اأن نكّرر التجربة، 
نفّت�س عنه  ال�ضوق ون�ضتري ما  اإلى  اأن نم�ضي  المنطق  ورّبما من 
من ال�ضيد، وهو ما انفّك يهرب من �ضالحنا، من عنادنا، بل نقول 
ال طريدة في ال�مكان ونح�ن ف�ي �ضرود وفي خّفة العمل، ولن نفوز 
بالحورّية بل اإنها ت�ضحك اأي��ض�ًا ونلنا ن�ضيبنا من الال�ضيء، وهي 
توارت وال تالئمها ال�ضاقية ولو هاجت طلوعًا، بل اإنها في بيت بعيد 

القعر وال تظهر اإال حين يلوح �ضراع االأ�ضطورة.

3

ال��ك��اأ���س وراء  واإن��م��ا ال نك�ضر  ف��ي �ضماح  اأو  ق��ب��ول  ف��ي  وم��ا نحن 
وال  زه��رة  ب  نعذِّ ال  وكذلك  الجرعات،  بع�س  جرعنا  كّلما  ظهرنا، 
نقوى  وال  ال��ت��راب،  ظلمة  م��ن  االآن  التي خرجت  االأق��ح��وان��ة  �ضيما 
على اأن تتعّرى في االأ�ضابع، اأو اأن يكون لها برنامج في المقهى، 
وهنا تتعّرى ثوبًا ثوبًا في العلن، وهي تعانق الق�ضطل وتتوالى على 
االلت�ضاق وعلى اأوار الخالعة. ولها �ضاأنها ولها كيانها. واالأف�ضل 
اإلى  والعرو�س  العري�س  ياأخذها  لم  ما  دائ��م��ًا  هي  حيث  تكون  اأن 
المهرجان ويثابران على خربطة جفونها اأو جّر اأهدابها اإلى العبث، 
والح�ضاب يكون مع الورقات وعلى الورقات، وال هناك ما يجعلنا 

ال�ضمت  واإنما  كاحلها.  تجرح  واأن  االإن��اء  في  ت�ضقط  اأن  لها  نتيح 
اإلى  الحق،  اإل��ى  ي�ضلون  يفّكرون  الذين  وليت  ال��ع��ذاب،  من  اأحلى 
محبرة التالميذ حيث يتبّلل الجميع، واأقالمهم �ضارخة اأنا العط�س. 
ومثلما القطيع �ضوف ي�ضرب وهو زرافات واأعداد، كذلك اأقالمهم ال 
تن�ضف الأنها قطيع يرتوي من االأزرق ومن االأمل المنب�ضط في نطاقه 

وفي مر�ضاته العالقة.
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ويليه  الخا�ضة.  قالعنا  وف��ي  حياتنا  في  يتكّرر  االأقحوانة  ومثال 
فّخ.  اأي  ومن  الخيطان  من  الحبال،  من  ُتفلت  التي  الحورية  مثال 
وعندنا، ورّبما لي�س ذلك وا�ضحًا، اأولئك الذين ير�ضلون اأ�ضلوبهم 
اإلى الفراغ، اإلى بع�س ال�ضعراء وحين يتحّدثون اإنما حديثهم هو 
اإلى الخطل واإلى ال�ضرب والبعثرة في الهواء، في خارج  يقودهم 
اإن��ه��م ف��ي ال��غ��ّي وف��ي م��ا يتبع م��ن اآراء  الم�ضاألة، واالأح���رى ال��ق��ول 
اأ�ضواك  وعلى  �ضّماء  على حجارة  وملقاة  العواهن،  على  م�ضلوحة 

لي�ضت ناعمة.

5

وه��ذا م��ا اأدرك��ن��ا وم��ا اأدرك��ن��اه، اإذ كانت االأر����س ف��ي قحط وفي 
ذبول، وجئنا اإليها لنفح�ضها، لنكون على مرماها وعلى �ضريرها 
االأ�ضالة،  البحث عن  بعد في منفى  اأنف�ضنا ونحن  ن�ضهر على  واأن 
عن الطريقة، عما يمكن اأن يكون لنا من ج��ّراء الرحلة اإلى الذات، 
اإلى الذوات، واأن نحرز اللغة التي هي االأ�ضا�س، هي العمود الذي 
ن�ضعد اإليه ومن فوقه لنا الخطابة وال�ضوت الذي يهّمنا اأن ن�ضمعه، 
اإلينا اإيحاءات، واأن نكون في وهج ال�ضباح وال نتغافل  اأن يوحي 
عن الليل الذي هو رفيقنا اإلى الوطن في تالفيفه وفي اأ�ضالعه، وهو 
اأن  واإل��ى  الطرب والنار والقهوة  اإلى خيمة  يقودنا  لنا وهو  الرخو 
متما�ضك وال  في عطاء  نحن  اإذ  رديفًا  يكون  واأن  القريحة.  ن�ضحذ 
علينا اأن ننام دون ال�ضهد. وهذا ما كان لنا غاية، وما حّفزنا جماعة 
ال�ضعداء بالخلق، وباأن نح�ضل على الق�ضيدة  اأن نكون  وف��رادى، 
المنتمية اإلى و�ضطها اإلى بيئتها، اإلى اأطوارها و�ضجونها. وهكذا، 
ولو زفر النقد، لنا الحورية واالإلهام، ولنا االأبعاد التي هي القا�ضم 
وهي لّب ف�ضولنا، وننطلق دائمًا اإليها من هنا، من اأ�ضوارنا الباقية 

في البال ولي�ضت هي االأخيرة.

نف�ضه، الذي لم ي�ضتطع - ب�ضبب ذلك - حتى ا�ضتنكار م�ضاركة فتاة 
جنوبية بم�ضابقة كهذه هي عنده من اأكبر الكبائر(.

لذلك حاول االإعالم االإ�ضرائيلي َحْرف ال�ضورة في اتجاَهين: ريما 
فقيه عاهرة، ريما فقيه اإرهابية.

ل �ضريحًة وا�ضعة من  ال مجال الأن تظهر ريما فقيه كفتاة طبيعية ُتمثِّ
مجتمع �ضوّي!

هل نريد دلياًل اأكبر من هذا: اليمين المتطّرف الذي دفع الواليات 
المتحدة اإلى خو�س حروب دموية في العالَمين العربي واالإ�ضالمي 
بدعوى ن�ضر الديموقراطية وتمدين المجتمعات، تقوم قيامته حين 
تظهر فتاة عربية م�ضلمة لت�ضارك بالبّكيني معلنًة انحيازها اإلى المدنّية 
التي  الكبيرة  الراحة  على  اآخر  دلياًل  نريد  ال�ضريحة! هل  الغربية 
ي�ضعر بها االإ�ضرائيليون تجاه مقاطعتنا للمهرجانات والم�ضابقات 

العالمية؟ على فرحة اليمين ال�ضهيوني بنقابنا وحجابنا؟
في  بم�ضاركاتنا  يتعّلق  م��ح��ّدد  ن��ق��ا���س  لفتح  دع���وة  ه���ذه  بالطبع 
المقاطعة من خالل  اآليات  لتفعيل  مهرجانات عالمية كبرى. دعوة 

تحديد نقاط �ضعفها.
قبل اأي��ام، عادت ريمة فقيه اإلى ال�ضوء مجّددًا بعد قيامها بعر�س 
مثير بالمايوه االأ�ضفر. لكن االإثارة هنا لم يكن �ضببها المايوه، بل 
لونه االأ�ضفر الذي اعتبره اليمين و�ضحفه العن�ضرية دعايًة ل�»حزب 

الله«!
دم العن�ضرية اأخّف مما نتخّيل.

ملف الرِّ�شى

�ضى الخا�س ببع�س  قريبًا، تفتح »الغاوون« ملّف الرِّ
�ضى  الرِّ تلك  يتقا�ضون  الذين  الثقافية  المنابر  م��دراء 
مقابل خدماتهم في الترويج لبع�س »الكّتاب« االأثرياء 
اأو النافذين، اأو مقابل الن�ضر لبع�س ال�ضباب الذين ال 

يجدون �ضبياًل اإلى ن�ضر كتاباتهم اإال بهذه الطريقة.
لذلك تدعو »الغاوون« كل من يمتلك معلوماٍت دقيقة 
التوا�ضل  اإلى  ووثائَق تفيد في رفد هذا المو�ضوع، 
االأ�ضماء  �ضّرية  على  بالحفاظ  التام  التعّهد  مع  معها، 

الم�ضاهمة في حال طلب اأ�ضحابها ذلك.
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»الفن  بعنوان  كتابًا  غوتييه  تيوفيل  ن�ضر   1856 العام 
 1848 عام  ُكتب  فيه  االأ�ضا�ضي  الن�س  كان  الحديث«، 
وهو يتعّلق بالر�ّضام الفرن�ضي المن�ضّي المجهول قلياًل 
اأخ��رى تتعّلق  بول �ضينافار، واإل��ى ج��واره مقاالت حول موا�ضيع 
م�ضروع  وح��ده  الكتاب  عنوان  �ضّتى.  وت�ضكيلية  ثقافية  ب�ضوؤون 
الممنوحة  اأوروب��ا،  »الحداثة« في  بفهم  يتعّلق من جهة  الأنه  كامل، 
م، وفي اإطار ثقافي على دراية  �ضّتى الظالل في �ضياق تاريخي متقدِّ
بالم�ضطلحات التي ي�ضتخدمها، ويتعّلق من جهة اأخرى بالت�ضبيب 
الالواعي  اأو  الواعي  وارتباطها  عربيًا  »الحداثة«  لمفردة  المرافق 
اّت�ضاقها مع تطور  ال�ضكالنّي والتقنّي فح�ضب، ثم عدم  بالتحديث 

تاريخّي مماثل اأو �ضياق مفهومّي �ضارم.
االأول  الن�ضف  نهاية  في  ُينَجز  اأن  ال�ضيء  بع�س  مده�ضًا  �ضيبدو 
للعادة  اإنه خارق  بل  بالعنوان هذا،  التا�ضع ع�ضر كتاب  القرن  من 
عندما نقاربه، وال نقول نقارنه، بتاأّخر و�ضول الم�ضطلح في الثقافة 
حّتى  با�ضتخدامه  المحيط  بااللتبا�س  جديد،  من  ناهيك،  العربية، 

اللحظة الراهنة.
ولغته  اأ�ضلوبه  فاإن   ،1848 العام  اأُنجز  قد  والأن كتاب غوتييه كان 

ُم�ضبعان باأ�ضلوب ومعجم الن�ضف االأول من القرن 
التا�ضع ع�ضر، اإذا لم نقل باأنهما ما زاال يحتفظان 
الثامن  ال��ق��رن  ف��ي  الفرن�ضية  الثقافة  ب��ذك��ري��ات 
حما�ضية  ومحت�ضدة،  طويلة  الجمل  اإن  ع�ضر. 
تقوم  اللغوية  والتراكيب  حينًا،  وغنائية  حينًا، 
بع�ضها،  من  المتوالدة  االعترا�ضية  الجمل  على 
وبع�س المفردات ُتكتب بطريقة مهجورة اليوم، 
المعايير  تتابع  ال  والف�ضل  الو�ضل  وع��الم��ات 
الفرن�ضية. كان  الجملة  كتابة  ال�ضائدة حاليًا في 
يتوّجب لهذا ال�ضبب لي�س ترجمة الكتاب بل القيام 
بعملية »تحقيق« له كما نفعل بال�ضبط عندما ُنعيد 
مثاًل ن�ضر كتاب تراثي عربي من القرن التا�ضع 

ع�ضر نف�ضه. وهذا ما حدث تقريبًا.
عمل  لت�ضّهل  تكن  لم  اأع��اله  العنا�ضر  جميع  اإن 
المترجم، اأّي مترجم، اإن لم تعّقدها. والأن االأمر 
في  ُينجز  ال��ذي  المو�ضوف  بالتحقيق  يتعّلق  ال 
اأحيان  في  نف�ضه  يجد  المرء  ف��اإن  نف�ضها،  اللغة 
كثيرة مجبرًا على اإعادة �ضياغة الن�س مت�ضّبثًا 
رغم ذلك بالرغبة في البقاء اأمينًا الأ�ضلوب الموؤّلف 

خا�ضة. لم يكن غوتييه يكتب بحثًا جافًا بل ن�ضًا اأدبيًا رفيعًا مطّواًل 
يقترب حرفيًا من لغة ال�ضعر، مقّدمًا لنا ن�ضًا من اأ�ضعب الن�ضو�س 
التي قد يواجهها مترجم من المترجمين. كل هذا ال يغّير �ضيئًا من 
حقيقة اأن الم�ضكلة الكبرى ظّلت تدور في �ضياق مفهوم »الحداثة« 
ومعناها واإن دار ال�ضجال حول فّنان معّين هو �ضينافار. كان تقييم 

غوتيه وبودلير لهذا الفنان متعار�ضًا تمامًا.
�ضًا لم�ضروع الر�ّضام، وعبره لت�ضّوراته  ففي حين كان غوتييه متحمِّ
للحداثة، فكتب عنه العديد من المقاالت التي اأثارت ردود فعل قوية 
من طرف رجال الدين الم�ضيحيين المتزّمتين، اإذ �ضّنوا عبر جريدتهم 
»�ضديق الدين« حملة �ضّد م�ضروع الفّنان واّتهموه، من بين اأ�ضياء 
اأخرى، باأنه يوّد »اإعادة االعتبار للج�ضد الغريزي«... قارَن بودلير 
عقل �ضينافار، ُمفرطًا، بمدينة ليون الفرن�ضية قائاًل: »اإنه مختلط، 
�ُضخامي، م�ضّوك بالم�ضامير، مثل مدينة ليون ذات اأبراج االأجرا�س 
واالأفران«. واأ�ضار اإلى فكرة �ضينافار االإ�ضكالية التي يقول فيها اإن 
»كذا فن ينتمي اإلى كذا ع�ضر من ع�ضور االإن�ضانية كما ينتمي كذا 
�ضعور اإلى كذا عمر من عمر االإن�ضان« م�ضتنتجًا اأن: »�ضينافار هو 
عقل كبير لالنحطاط و�ضيظّل عالمة رهيبة على الزمن«. كما قال عنه 

كذلك اإن »االأ�ضياء في عقله ال تنعك�س بو�ضوح، بل هي تنعك�س عبر 
و�ضيط من البخار«.

الحديث  بالفن  ين كبيَرين معنيًا  فرن�ضيَّ َفين  مثقَّ بين  االإ�ضكال  كان 
ومغزاه بمنا�ضبة فّنان معّين.

من قراأ كتاب غوتييه من فّناني بداية القرن الع�ضرين؟
ال نعرف على وجه الدقة، لكن هناك اإ�ضارات مريبة للغاية قد تعني 
اأ�ضهر الر�ّضامين.   اأّث��رت على بع�س َمن ال نتوّقعهم من  اأفكاره  اأن 
 je ne cherche( اأج��د«  اأن��ا  اأبحث،  »ال  ال�ضهيرة  بيكا�ضو  فعبارة 
كتاب  م��ن   127 ال�ضفحة  ف��ي  يماثلها  م��ا  نجد   )pas، je trouve
 Il ne le peignait pas، il( »غوتييه »لم يكن ير�ضم كان يكت�ضف

le découvrait( لكن ب�ضيغة الما�ضي!
األي�س هذا مثيرًا وغريبًا؟

ولد بيكا�ضو العام 1881 وبعد ب�ضع جوالت اإلى مدريد وبر�ضلونة 
كتاب  يكون  اأن  المحتمل  وم��ن   .1900 ال��ع��ام  باري�س  اإل��ى  و�ضل 
غوتييه موجودًا في المكتبات العامة اأو ال�ضخ�ضية ومن المحتمل 
كذلك اأن يكون عنوانه، على االأقّل، قد دفع بع�س الر�ّضامين ومنهم 
بين  المذهل  التقاطع  يف�ّضر هذا  ال��ذي  االأم��ر  قراءته،  اإل��ى  بيكا�ضو 

عبارته وعبارة غوتييه. 
»جعل  اأي�����ض��ًا:  ال�ضهير  كليه  ب���ول  ع��ب��ارة  ول��ع��ّل 
 Rendre( »ال���واق���ع ب��و���ض��ائ��ل  ال��الم��رئ��ّي م��رئ��ّي��ًا 
 l’invisible visible au moyen de la
réalité( من الطبيعة نف�ضها التي لعبارة غوتييه: 
»ما يجب على الر�ّضام البحث عنه هو التاأويل ولي�س 
الواقع«  ولي�س  الظاهر  ُي��ري  واأن  االأ�ضياء،  ن�ضخ 
 .)rende l'apparence et non la réalité(
اأف�ضل  ب�ضكل  ُترينا  كاملًة  بالفرن�ضية  قراءتها  اإن 
ال  ال��ذي  االأم���ر  كليه،  عبارة  مع  الداخلية  القرابة 
 »apparence« م��ف��ردة  ب���اأن  التذكير  م��ن  يمنع 
اأو  ر  الُمب�ضَ الواقع  مع  بالتعار�س  كذلك  تو�ضع 
المح�ضو�س: الظاهر هو ما ال نراه من الواقع كما 
يقول القامو�س، اأو هو ما يبدو من الخارج ح�ضب 
تعريف االأكاديمية الفرن�ضية، وها هنا ت�ضير لجملة 
كليه عالقة وا�ضحة مع عبارة غوتييه. وكليه بدوره 
من المولودين في الربع الثاني من القرن التا�ضع 
ع�ضر )1879( وكان في عمر بيكا�ضو تقريبًا مطلع 

القرن الع�ضرين.

�شاكر لعيبي
�ضوقي بزيع،
ر�ضم: �ضحر برهان.

ال طريق هنا وا�ضٌح
ك����ي ت�����ض��ي��ر اإل�������ى ه����دٍف 

بالبنان
ح عريانًة والغيوم التي تتفتَّ

في ف�ضاء النخيل
�����ض����رع����ان م�����ا ت���ت���ال����ض���ى ك����اأب����خ����رة 

ال�ضاحرات،
بة في اختالط الروؤى الوجوه مغيَّ

واالإ����������ض���������ارات �������ض������اردة ف�����ي ه���ب���اء 
احتماالتها

لم تعد ت�ضتطيع الركوَن
اإلى �ضورٍة اأو مكان

لي�س ثمة اإال عماء
يهّيئ لل�ضعر �ض�كاًل وينفيه

ة حيث البدايات ممحوَّ
والق�ضيدة غمغمة مبهمْة

ال طريق هنا وا�ضٌح
في  وتاأن�س  بيوتًا  الغبار  ي  ت�ضمِّ ك��ي 

ظلِّها،
والعباراِت موجًا

�ضديد ال�ضواد يهبُّ على �ضكل اأ�ضداء
في ظلمة الراأ�س،

اأو �ض�رف�ًة اللتما�س الفرادي�ِس
في غير موعدها،

��ًة  وال���ج���م���ال ب�����الدًا م���ن ال��ع��ط��ر م��ن��ح��لَّ
كالرياحين

في كري�ات ال�دم الُمعتمة
وها اأنت وجهًا لوجه اأمام الحياة

التي اأودعتك الكتابُة اأ�ضالءها
اأو قبالة ما كنت غ��ادرته ن�ادم�ًا

ٍة قبل اأن ي�ضتحيل اإلى ق�ضَّ
للنجاة من الموت،

ها اأنت اأعزل اإال من الكلمات
التي تتقافز قطعانها كالطرائِد

من فوق راأ�ضك،
تبحث عن موطئ للق�ضيدة

خذ �ضكله بعد، لم يتَّ
ل���م ت�ضبه  م���ا  ل��ُت��وق��ع  ���ض��ب��اٍك  ع���ن  اأو 

الو�ضاو�س
في �ض�رك التجربْة

ق في �ضفحٍة مح�س بي�ضاء، وحيدًا تحدِّ
حيث ال�ضتائر م�ضدلٌة

والنهارات خائرة مثل اأح�ضنٍة متعبْة
ما الذي ينق�س الفكرة االآَن

ل كيما ت�ضقَّ باأجنحة االإنتظار الموؤجَّ
ى هذا الرماد الم�ضجَّ

على �ضكل عنقاء لم يكتمل عقدها
تحت �ضقف اللغة؟
ومن يتبع االآخَر:

ال�ضوت اأم ما تغلغل من �ضرِر الفقِد
في حطب االأوردْة؟

��ة ال�ضوت في  اأم رنَّ ال��ع��ذاب��ات  ف���وران 
المفردْة؟

كلُّ �ضيء معدٌّ كما ينبغي
النبعاث الروؤى من غياباتها
المقعد المتهالك في �ضمته

وح�ضة الحبر اإذ تتحلَّق ثكلى و�ضوداء
فوق الفراغ المحملق،

فنجان قهوتك المرُّ
ت�ضربه باردًا،

تمتمات �ضفاه الهواء
الذي يتكّوم ظماآن فوق الزوايا

وبهتان عيَني �ضوِء ال�ضباح
على �ضر�ضف الطاولة

اإذن ما الذي ينق�س الفكرة االآن
كي ت�ضتوي في ن�ضاٍب �ضوى العجز،

اأو في �ضياٍق
حبال  ف��وق  البهلوانيِّ  رق�ضها  �ضوى 

العبث
ال طريق هنا وا�ضح

كي ت�ضير اإلى هدٍف بالبنان
فقد تبداأ ال�ضعر من فكرٍة م�ضبقْة

ثم تفقدها،
اأو يقودك معنًى

اإلى غير ما كنت تق�ضُد،
ْجع قة الرَّ اأو قد ُترائيك ريح ملفَّ

هائمة في ف�ضاء التداعي
على غير وجٍه،

اإذن كيف تن�ضب فّخًا لما ال ُيرى،
اأو لما ال ُيقيم على �ضورٍة

اأو مثال؟
ظ��ّل��ه��ا  اأم  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ت������راه  م����ا  وه�����ل 

المتهاوي،
االأنوثة اأم وهمها

نائمًا في ثياب امراأة؟
لو تجيء الق�ضيدة من غير اإيقاعها

الختبرت الطريق اإلى ال�ضعر
من دون قيٍد،

�ض�وى م�ا ُتهّيئ عيناك لك
م��ن ���ض��راٍع م��ع ال��م��ف��ردات على حلبٍة 

يائ�ضة
ولكن:

هل ال�ضعر اإال مراق�ضة اللغة - الذئب
هة الموت؟ من فوق فوَّ

هل من �ضبيٍل اإلى النهر
اإال مغالبة ال�ضيل في بحثه، جارفًا،

عن م�ضّب؟
فكيف �ضتناأى بنف�ضك عن ذلك المعترك

بين هند�ضة ال�ضكل واللغة الجامحة؟
َثمَّ برق هنا خلَّبيٌّ فخاتله،

ة ورد بال رائحة ثمَّ
ه، فاحتر�س من وقوعك في �ضمِّ

كيف تنجو اإذا لم تجد،
حيث ال بّر يومُئ،

اأر�ضًا لترتيب فو�ضاك
في جملٍة وا�ضحة؟

ببطٍء �ضديٍد،
كما لو حمائم بي�ضاء �ضابحة في المنام،

تمرُّ فلول العبارات ك�ضلى
لة  وت��ب��ح��ث ع��ن م�����ض��ت��ق��رٍّ ل��ه��ا ف��ي مخيَّ

الغيب
ت��ارك�ًة خلفها بقعًا من كالم

تمرُّ القوافي تباع�ًا باأجرا�ضها الُمغوية
تمرُّ الت�ضاوير مع ليلها الماأتمّي،

الوالدات مبتلَّة بدماء المخا�ضات،
وقع خطى الغيب اإثر العثور

على جملٍة خاوية
ة الياأ�س، د عجفاء من �ضدَّ تتجعَّ

ة، فاكهة االإ�ضتهاء الع�ضيَّ
باالإ�ضفرار  يتعّهد  ال��ذي  ال��زوال  خيط 

المرير
غروب المعاني،

الظالل وقد �ضاعفتها المرايا جمااًل تمرُّ
ًا لتمح�ضها م�ضتقرَّ

لب، تفيء اإلى جذعه ال�ضَّ
لكنها لي�س ت�ضفر عن اأيِّ �ضكٍل

، ي�ضاند نق�ضانها قبل اأن ت�ضمحلَّ
فكيف اإذن ت�ضتقيم العبارات

�ضعرًا �ضويًا؟
وما تملك االآن من جمرها

لي�س اإال تظاهرة من دخاٍن
وما من طريق هنا وا�ضح

كي ت�ضير اإلى هدٍف بالبنان
وهبَك امتلكت مفاتيَح

عي اأنه ال�ضعر، ما تدَّ
هبَك انتزعت الق�ضوَر

من المفردات
د اأنَّ النواة فمنذا يوؤكِّ

هي في ما ظفرت بالأالئه واهمًا
ال ال���ذي يرقد االآن

في �ضلَّة المهمالت...
...............

ة بغتًة وعلى ح�ين غرَّ
المفردات  ل��ك  ف�ضيئًا  �ضيئًا  ف  تتك�ضَّ

الحروُن
وتمتلئ الروح باالأخيلة

مم المهملة بغتًة تنه�س الرِّ
من ح�ضي�س تلعثمها

وال���ري���اح ال��ت��ي اأع��وزت��ه��ا، وق���د �ضاع 
مالَّحها،

ح��ك��م��ة االح���ت���ك���ام اإل�����ى ���ض��اح��ل اآم����ٍن 
للرجوع

تثوب اإلى ر�ضدها من جديٍد،
ك��اأن ل�ضت اأن��ت ال��ذي كان ير�ضب قبل 

قليٍل
كم�ضتنقع اآ�ضٍن تحت �ضدِع

عذاباته ال�ف�اغ�رْة
ة ال�ضاغرْة وما كان اأ�ضبه بالهوَّ

ي��ت��ن��اه��ى ام���ت���الًء ل��ت�����ض��ع��ق��ه ال��ك��ه��رب��اء 
ارها بتيَّ

ول���ي�������ض���ب���ح ن���ه���ب���ًا ل�������ض���ّت���ى ���ض��ن��وف 
ال�ضياطين،

ال اأفق اإال وينحلُّ
ة، في غ�ضق االأبجديَّ

ال نظرة اأقفرت مثل �ضحراء
اإال وي�ضتلُّها الم�سُّ

من جوف اأحالمها الغائرة
كاأنَّ الذي يكتب االآن �ضخ�س �ضواك

�ٍة يراوده الوحي عن ج�نَّ
من �ضاآبيب حبر ال�ضماء الجحيميِّ

منظومٍة في �ض�ط�وٍر،
ٍة حول اإعجازها مثل غابة وملتفَّ

، واأنت، غري�ب�ًا كعيَني نبيٍّ
وه�ّضًا كمخدع اأنثى،

وم��غ��رورق��ًا م��ث��ل ن��ب��ٍع ح��دي��ث ال���والدة 
بال�ضعر،

تم�ضي بال عودة
في عراء الكتابة

»دار  ل��دى  ق��ري��ب��ًا  �ضت�ضدر  مجموعة  م��ن   ■
الغاوون« بعنوان »مدن االآخرين«.

�شوقي بزيع
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ت. �س. اإليوت، 
بري�ضة: �ضحر برهان.

 1890 ع��ام  ال�ضادرة  نثرية«  »م��راِق��م  اإن  القول  يمكن 
�ضتيوارت  االأ����ض���ل،  االأم��ي��رك��ي  ال��ف��رن�����ض��ي،  لل�ضاعر 
ميريل، هي اأول اأنطولوجيا تّم ن�ضرها لق�ضيدة النثر. 
وقد �ضّمت ق�ضائَد نثر مترجمة اإلى االإنكليزية ل�23 �ضاعرًا فرن�ضيًا 
بينهم برتراند، بودلير، ماالرميه... وغاب رامبو ولوتريامون، الأن 
ق�ضائدهما النثرية لم ُتعَرف اإال بعد عام من �ضدور هذه االأنطولوجيا. 
»مراِقم نثرية« ُتعتبر، اأي�ضًا، اأول تقديم لق�ضيدة النثر اإلى القارئ 
اأو�ضكار  اأ�ضدر  4 �ضنوات عندما  بعد  البريطاني، وتاأثيرها تجّلى 
وايلد، عام 1894، كتابًا بعنوان »ق�ضائد نثر« متاأّثرًا فيه باالأمثولة 
ال�ضاعر  مجموعة  ظهور  في  واأي�ضًا  المقّد�س.  الكتاب  وباأ�ضلوب 
»تزيينات  ع��ن��وان  تحت   1899 ع��ام  داو���ض��ن  اإرن�����ض��ت  البريطاني 
نثرية«، ومعظمها قطع نثرّية انطباعّية. ولم يظهر بعد ذلك اأي نموذج 
لق�ضيدة النثر اإال اإذا اعتبرنا ما كتبه جيم�س جوي�س عام 1901 من 
�ضظايا تحت عنوان »Epiphanies« )تجّليات مفاجئة( ق�ضائَد نثر. 
مع ذلك، فاإن اأول تمهيد لمواجهة كل تحديث يمّثل �ضكاًل مغايرًا، 
هارفارد،  جامعة  في  اإليوت  اأ�ضتاذ  بابيت،  اإرفنغ  كتاب  في  تجّلى 
اأ�ضدره عام 1910 تحت عنوان »الالكون الجديد: حول الخلط في 
الفنون« )والالكون هو كاهن من كّهان طروادة حّذر الطرواديين 
من الح�ضان الخ�ضبي فاأر�ضل اأبولو ثعابين لقتله مع ولَديه(، يهاجم 
فيه اختالط االأجنا�س االأدبية، وال�ضعراء المثليين كاأو�ضكار وايلد 
معتبرًا  النيوكال�ضيكي؛  االأدب  ذكورية  بمفاخر  ويذّكر  وفيرلين، 
ان��ح��دارًا  ع�ضر  التا�ضع  القرن  نهاية  ومو�ضيقى  وفنون  اآداب  كل 
رومنتيكيًا مبالغًا فيه ومنحّطًا بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لكن، وتحت 
االأميركية واالأوروب��ي��ة، ظهر في  ال�ضعرية  التجريبات  اأخبار  تاأثير 
اأثناء الحرب العالمية االأولى، �ضاعٌر جديد بح�ّضية حداثوية  لندن، 
جديدة ا�ضمه ريت�ضارد األدينغتن متبّنيًا ق�ضيدة النثر كمخرج الإبداع 
حّر. فت�ضّدى له ت. �س. اإليوت بمقال حاّد )1917( عنوانه »الخط 
 »Borderline« الفا�ضل للنثر«. ويبدو اأن اإليوت تعّمد هذه الكلمة
اإنكلترا  في  النف�ضيين  االأط��ّب��اء  ل��دى  داللتها  ب�ضبب  فا�ضل(  )خ��ط 
الُع�ضاب  من  جديد  لنوع  كتعريف  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  اأواخ���ر 
اإليوت الذي ي�ضّخ�س  ف�»التطابق مذهل بين م�ضطلح  الذكوري... 
الذكوري«  للع�ضاب  ال�ضيكولوجي  الم�ضطلح  وهذا  النثر  ق�ضيدة 
كما تالحظ مارغريت مورفي. وتبعها بمقال ثاٍن واأخير عام 1920 
عنوانه: »النثر والنظم«، داعب فيه، هذه المّرة، الذهنية البريطانية 
الم�ضهورة بخط المحافظة االأحمر الذي ال يمكن زعزعته، بحيث حّتى 
التجديدات ال�ضعرية اليوم يجب عليها اأن تمّر في م�ضفاة هذا الخط 

ب وُتقَبل، على عك�س ما يجري في اأميركا والدول  االأحمر كي ُت�ضذَّ
االأوروبية كفرن�ضا حيث التجديدات تحدث بكل حّرية وتطّرف. 

الأنه  المنثور«  »ال�ضعر  م�ضطلح  على  اأعتر�س  »اإّن��ي  اإليوت:  يقول 
ال  تمييزًا  والنثر؛  ال�ضعر  بين  ح��ادًا  تمييزًا  يبدو،  كما  يت�ضّمن، 
بال  فهو  التمييز،  هذا  يت�ضّمن  ال  الم�ضطلح  كان  واإذا  به.  اأعترف 
معنى وال طائل منه، طالما اأنه لي�س ثّمة توليفة لما هو لي�س ممّيزًا... 
ال�ضعر الذي ي�ضبه النثر، والنثر الذي يبدو مثل ال�ضعر ينطويان، بال 
�ضك، على درجة من االزدراء والنجاح«. المهم، لم ن�ضمع، بعد هذا 
ال�ضجال بين اإليوت واآلدنغتون الذي هو نف�ضه اعتبر، في ما بعد، 
ق�ضائده النثرية جزءًا من مغامرة ال�ضباب، عن اأّي محاولة للنهو�س 
بم�ضروع ق�ضيدة النثر البريطانية الأكثر من خم�ضين �ضنة، اأي حتى 

ظهور بيتر ريديغريف و�ضي�ضيل هيلمان.
كتابة  ج��ّرب  قد  ك��ان  اأن��ه  يعرفون  للذين  اإليوت غريبًا  يبدو موقف 
منها �ضوى واحدة  ين�ضر  لم  فاأنتج خم�س ق�ضائد،  النثر،  ق�ضيدة 
عنوانها »ه�ضتيريا« في »االأنطولوجيا الكاثوليكية« التي اأعّدها عزرا 
باوند عام 1915. كما اأن اليوت كان ُيعتبر من اأكثر ال�ضعراء في 
بريطانيا اّطالعًا على تجربة ق�ضيدة النثر الفرن�ضية من بودلير اإلى 
ماالرميه، وقد اأبدى اإعجابه ب�»ا�ضتنارات« رامبو »كقطع نثرّية ُمقنعة 
ق بها تاأثيرها من خالل  ب�ضكل مذهل«، ال �ضّيما بالكيفية التي »ُتحقِّ
االنطباع الفوري والب�ضيط، اأي االتحاد االأكثر اإقناعًا ب�ضبب تنافر 

ال�ضور الملحوظ«، كما كتب اإليوت �ضائبًا. 
والغرابة تتعاظم عندما نرى اإليوت - بعد ب�ضع �ضنوات على موقفه 
�ضان  لق�ضيدة  ترجمته  تقديم  في  يكتب  النثر-  لق�ضيدة  الم�ضاد 
الفا�ضل بين ق�ضيدة  )التي تنطلق من ك�ضر  »اأناباز«  جون بير�س 
النثر وال�ضعر �ضكاًل، وم�ضمونًا با�ضتخدام اإيقاع ملحمي على �ضكل 
كتل نثرّية(، ما يناق�س بع�س ما قاله في مقالَتيه �ضّد ق�ضيدة النثر: 
»اأ�ضير اإلى هذه الق�ضيدة بو�ضفها ق�ضيدة. لعّله �ضيكون من االأف�ضل 
لو كان ال�ضعر نظمًا دائمًا - اإما منبورًا واإما جنا�ضيًا واإما كّميًا، لكن 
هذا لي�س �ضحيحًا؛ فقد يقع ال�ضعر �ضمن حّد فا�ضل عند الجانَبين 
يه  ْظم« و»النثر« حدَّ - على اأية نقطة على طول الخط الذي يكون »النَّ
ْظم«  مة عن »ال�ضعر« و»النَّ ين. ومن دون تقديم اأّي نظرية معمَّ ال�ضكليَّ
اإلى ا�ضتعمال مناهج  اإن الكاتب عندما يعمد  اأقول  و»النثر«، فاإني 
اأحيانًا على  ق��ادرًا  بير�س، يكون  ال�ضّيد  �ضعرية معّينة، مثلما فعل 
كتابة ال�ضعر بما ي�ضّمى نثرًا. وبمقدور كاتب اآخر، من خالل قيامه 

بعك�س هذه العملية، اأن يكتب نثرًا عظيمًا بال�ضعر«.
لماذا وقف اإليوت، هذا ال�ضاعر الكبير الذي كان منفتحًا على كل 

الفريد بروفروك«  »اأغنية حب لجي  التجارب اعتبارًا من ق�ضيدته 
ف�ضاعدًا، �ضّد ق�ضيدة النثر البريطانية وهي في مهدها؟ فحججه 
اإمكاَن  نفى  الحديث. فهو  النقد  اأم��ام  النثر ال ت�ضمد  �ضّد ق�ضيدة 
اآلدنغتون لم ُتقنعه كما اأقنعته  وجود ق�ضيدة نثر، فقط الأن نماذج 
اإل��ى ال��ذوق ال�ضخ�ضي. كما  اأم��ر م��رّده  قطع رامبو النثرّية، وه��ذا 
اأن عقد مقارنة بين النظم والنثر هو منطق خاطئ، الأنه يريد جعل 
ق�ضيدة النثر وكاأنها في �ضراع مع ال�ضعر الحّر اأو الموزون، ولي�س 
جن�ضًا اأدبيًا م�ضتقاًل بذاته. واإليوت نف�ضه يعرف اأن ماالرميه الذي 
وقف حّتى بوجه ال�ضعر الحّر معتبرًا اأن »كلَّ ق�ضيدة ُتنَظم خالفًا 
النثر  ق�ضيدة  احت�ضن  بق�ضيدة«،  لي�ضت  القديمة  ال�ضعر  لعبقرية 

و�ضاهم باإثرائها عبر 14 نموذجًا. 
اإن  ال��ق��ول  يمكن  فمثاًل  ال��ع��داء.  ه��ذا  وراء  اأ���ض��ب��اب  ث��ّم��ة  بالتاأكيد 
المغايرة،  باالأ�ضكال  يعترف  الذي ال  المحافظ،  الهارفاردي  الناقد 
خ�ضو�ضًا الخلط بين االأجنا�س االأدبية، والذي يريد اأن ُيظهر طاعته 
بالجن�ضية  �س  تجنَّ اأميركي  )فاإليوت  تجني�ضه  ر�ضَي  ثقافي  لنظام 
البريطانية(، هو الذي انت�ضر على اإليوت ال�ضاعر ال�ضاب المتفّتح. 
واإليوت الناقد يعرف اأن الجّو االأدبي االإنكليزي اآنذاك كان متواطئًا 
معه، وبالتالي �ضوف لن يت�ضّدى له اأحد با�ضتثناء اآلدنغتون ال�ضعيف 
على الم�ضتوى النقدي والمو�ضوعي، في مقابل اإليوت وا�ضع المعرفة 
بما�ضي ال�ضعر البريطاني وحركاته واالأدب الفرن�ضي الحديث، مع 
اأنه كان يوّظف معرفته هذه وموهبته النقدّية �ضّد النظريات الم�ضادة 

لل�ضياق الكال�ضيكي لل�ضعر االإنكليزي، ك�ضيلي ووردزورث.
النفي، من خالل  اأ�ضباب هذا  العثور على  اأي�ضًا  لكن، من الممكن 
الجانب ال�ضخ�ضي من حياته: زواجه. فقد كان زواجه، �ضنة 1916، 
من فيفيان هاي وود، التي تعّرف اإليها في اأحد بارات لندن، اأكبر 
خطاأ ارتكبه اإليوت في حياته، الأن هذا ال��زواج لم يمّر بعالقة حب 
اأحّبها،  باأني  نف�ضي  »اأقنعُت  نف�ضه،  اإليوت  قال  واإنما، كما  حقيقية 
اأميركا،  اإلى  اأقطع على نف�ضي �ضبيل الرجوع  اأن  اأردُت  فقط الأني 
اأيام  فيفيان، وفق �ضديق  ت��زّوج  اأن��ه  على  اإنكلترا«.  في  اأبقى  واأن 
الجامعة كونراد اإيكن، »الأنه اأراد اأن يتخّل�س من عذريته الجن�ضية«! 
�ضحيح اأن اإليوت، بزواجه من فيفيان، فقَد عذريته، لكن على نحو 
جّد مكبوت، فهو لم ُيجامعها �ضوى مّرة واحدة في الليلة االأولى، اإذ 
�ضرعان ما تر�ّضخ بينهما النفور الجن�ضي، فاأخذت فيفيان تنام على 
ال�ضرير واإليوت على اأريكة في المطبخ ال�ضغير. وما زاد الطين بّلة، 
هو اأنه دعا اأ�ضتاذه الفيل�ضوف برتراند ر�ضل عندما عاد من جامعة 
الع�ضاء  هذا  فيفيان؛  اإل��ى  وللتعّرف  للع�ضاء  اإنكلترا،  اإل��ى  هارفارد 

عبد القادر الجنابي

الذي كان بداية �ضهر ع�ضل طويل امتدَّ ثالث �ضنوات بين فيفيان 
ور�ضل. وبمرور الزمن، اأخذ اإليوت يكت�ضف اأن زواجه الذي كان 
يتمّناه كقطع ج�ضور مع عائلته ومبادلة ثقافية وع�ضقية، اأ�ضبح اأ�ضبه 
بجحيم ال ُتطاق، ما اأف�ضى به اإلى »حالة من االأر�س الخراب« كما 
كتب. ففي الحقيقة اإن رائعة اإليوت ال�ضعرية »االأر�س الخراب«، في 
نظر عدد من النّقاد، م�ضتوحاة اأ�ضا�ضًا من خراب زواجه، ولما كان 
لها اأن تغدو ق�ضيدة كونّية لو لم تحذف زوجته اأكثر من ن�ضفها، من 
باوند  لم يحذف  ولو  الداللة،  الوا�ضحة  العبارات  جهة، خ�ضو�ضًا 
اأ�ضياء كثيرة منها لم�ضلحة االإيحاء ال�ضعري وال�ضور المتوّترة، من 
َف باوند نف�َضه كقابلة واإليوت كاأّم الق�ضيدة،  جهة اأخرى، بحيث َو�ضَ
وذلك في ق�ضيدة احتفالية ب�»االأر�س الخراب« اأر�ضلها اإلى اإليوت. 
والغريب اأن اإليوت، رغم هذه الجحيم، حافظ على برودة �ضخ�ضيته 
وعلى كبت عواطفه وانفعاالته وم�ضاعره، ما حدا بفيفيان التي انتهت 
في م�ضّح عقلّي اإلى الت�ضريح، قبل موتها بقليل، باأن برودة اإليوت 
و�ضمته هما الم�ضوؤوالن عن مر�ضها ودمارها النف�ضي. واالأفظع، 
لحرمته،  و�ضديقه  اأ�ضتاذه  انتهاك  من  موقف  اأي  اإليوت  يّتخذ  لم 
بل �ضكره الأنه �ضاعده في مجاالت عّدة من بينها اإيجاد عمل له في 
اإحدى دور الن�ضر! )ن�ضر اإليوت، �ضنة 1915، ق�ضيدة ا�ضتهزائية 
من ر�ضل عنوانها »ال�ضّيد اأبوليناك�س«(. لكن جحيم الزواج بلغت 
»اأنها عاهرة«. وهنا  ال��ذروة عندما طلب الطالق من فيفيان بحّجة 

فيفيان، كارول �ضيمور جونز  تعّلق كاتبة �ضيرة 
التي اعتمدنا كتابها م�ضدرًا هنا، قائلة: »اإذا كانت 

فيفيان عاهرة، فمن كان القّواد يا ُترى«؟
اإل��ي��وت �ضابًا  ال���زواج، ك��ان  العذرية قبل  في ج��ّو 
حّد  المغايرة  االأ�ضكال  وتجريب  المغامرة  يحب 
كتابة ق�ضائد نثر، لكن ما اإن تخّل�س من عذريته، 
حتى تخّل�س من كل رغبة في المغامرة، وانعكف 
في حياة دينية محافظة بكل معنى الكلمة، وكاأنه 
النثر.  لق�ضيدة  عدائه  �ضبب  انك�ضاف  من  خائف 
ٌه  فق�ضيدة النثر مهما اّدعت الالغر�ضية، فهي توجُّ
اللغوية،  الوعي  عتبة  تحت  ما  حقول  متاهة  عبر 
وبالتالي فهي، ب�ضكل ما، ذات طابع َبْوحي. كما 
االأ�ضا�ضّية،  النثر  ق�ضيدة  ميزة  الالغر�ضية،  اأن 
»تّيار  اأو  االآلّية«  »الكتابة  كمثل  ُت�ضيء،  ما  غالبًا 
الالوعي«، جملًة تاهت عن �ضياق تجربة �ضخ�ضية 

عميقة، وال تبغي �ضوى البروز اإلى النور. 

في الحقيقة، الخوف من ق�ضيدة النثر هو خوف اأخالقي قبل كل 
اأدبيًا  عليه  متعارف  هو  لما  االنتهاكي  طابعها  ب�ضبب  وذلك  �ضيء، 
واأخالقيًا. وما عالقة فيفيان الجن�ضية بر�ضل �ضوى مراآٍة يتجّلى على 
اأطروحات  في  تمّعنا  واإذا  كّليًا.  اإليوت  ذكورّية  ان�ضحاق  �ضطحها 
اإليوت بابيت الذكورية، نجد اأن ق�ضيدة النثر، ال تمّثل في  اأ�ضتاذ 
نظر المحافظ، اإال الخنثوّية بامتياز: »Androgyne« اأي الق�ضيدة 
لكلمة  الالتيني  االأ�ضل  اأن  والغريب  )الذكر(.  النثر  بهيئة  )االأنثى( 
النثر وال�ضعر يغّذي هذه االأفكار الغريبة حول ق�ضيدة النثر، كما 
 prosa« نثر( م�ضتّقة من( »Prose« تقول بربارة جون�ضن. فكلمة
 »verse« وكلمة  م�ضتقيم،  ب�ضكل  خطًا  يذهب  خطاب  oratio«؛ 
هو  النثر  اأن  يعني  وه��ذا  ي�ضتدير.  »Vers verter«؛  من  )�ضعر( 
ْمراخ  الق�ضيب بينما ال�ضعر هو االأزهار التي تطّوقه في تركيبة ال�ضِّ
ق�ضائد  اإح���دى  اأن  واالأغ���رب  كالليلك(.  منت�ضب  متفّرع  )عنقود 
مراخ« )Thyrse(. تجدر االإ�ضارة هنا  بودلير النثرية عنوانها »ال�ضِّ
اإلى اأنه في العام 1895، جرت محاكمة اأخالقية الإحدى ق�ضائد نثر 
وايلد: »ر�ضالة اإلى دوغال�س«، الأنها تتغّزل بجمال ال�ضاب دوغال�س 
وكاأنه فتاة؛ محاكمة ا�ضتغرقت ثالث جل�ضات انك�ضفت من خاللها 
االأدب  �ضطوتها  يرزح تحت  كان  التي  البائ�ضة  الفكتورية  الطهرية 
اأن  مورفي،  تقول  كما  اإذًا،  غريبًا،  فلي�س  البريطانّيان.  والحياة 
جيل  م��ن  النثر  لق�ضيدة  االإ�ضكالي  االن��ت��ق��ال  بعد  ال��م��رء،  »ي��ت��وّق��ع 

الحداثة  �ضعراء  �ضّيما  اأعقبته، وال  التي  ال�ضعراء  اأجيال  اإلى  وايلد 
الراقية، و�ضمَة الفو�ضى الثقافية، اأّي اال�ضطراب وفو�ضى ال�ضكل 
ال�ضعري والال اأخالق في الفّن، التي األحقتها المحاكم بهذا ال�ضكل 
تحديدًا؛ فال�ضراع بين ثقافة ال�ضحف، اأي ثقافة الطبقة االإنكليزية 
وايلد  ح��اول  التي  الجمالّية  والثقافة  ب��ذات��ه��ا،  ة  الُمعتدَّ الو�ضطى 
تج�ضيدها على كل �ضعيد، تحّول اإلى �ضراع داخل موؤ�ض�ضة الفن 
اأو »االأدب« نف�ضها. وبالنتيجة، بدا اأن ق�ضيدة النثر، بو�ضفها جن�ضًا 
»م�ضّو�ضًا«، قد ُطِردت من االأكاديمية وتّم تمييزها عن ال�ضعر بذاته 
ب�ضبب انتهاكاتها للحدود وتهديدها باالنحالل االأخالقي والجن�ضي. 
وب�ضبب ا�ضتهجان هذا ال�ضكل بو�ضفه »اآخر«، بقي مهّم�ضًا وتّمت 
اإحالته على تجارب الطليعة الهام�ضية في الن�ضف الثاني من القرن 

التا�ضع ع�ضر.
ثمة قول �ضهير الإليوت مفاده »ال�ضعر لي�س اإطالق االنفعال، واإنما 
منها.  ال��ف��رار  واإن��م��ا  ال�ضخ�ضية  ع��ن  التعبير  ولي�س  منه،  ال��ف��رار 
وبالطبع فقط اأولئك الذين لديهم �ضخ�ضية وانفعال يعرفون ما معنى 
الفرار من هذه االأمور«. وحياة اإليوت كانت مليئة بتجربة �ضخ�ضية 
عميقة كانت تنتظر »معادل« اإليوت »المو�ضوعي«، ليجعلها ق�ضائَد 
نثر بامتياز. لكن، واالآن اأترك الكالم لمورفي، »رّبما يكون اإليوت 
قد نبذ ق�ضيدة النثر ب�ضبب قربها من المذّكرات وال�ضيرة الذاتية، 
اأي االإح�ضا�س بالهتك، مثلما ت�ضف غنائية »اأنا« األمه، واإن بهدوء. 
ورّبما �ضعر بعدم االرتياح من طبيعة هذا الجن�س 
االأدب��ي الالغنائية، وال �ضيما تلك التي تتجّلى في 
»ه�ضتيريا«.  تتخلل  التي  التحليلية  �ضبه  النغمة 
نثر  لق�ضائد  الحالم  االأ���ض��ل��وب  يتحا�ضى  اإل��ي��وت 
اإ�ضفاء  م��ح��اوالت  اأي  اآل��دن��غ��ت��ون؛  كتبه  م��ا  ت�ضبه 
الغنائية على النثر، اأو اإدخال اإيقاعات ملحوظة، اأو 
الم�ضتعار  والتخييل  الالزمة،  اأو  الداخلية  القافية 
من القدماء على نحو ُيبرز ال�ضعرية. وتكمن اأعظم 
قدرة جمالية، وقد يقول البع�س �ضيا�ضية، لق�ضيدة 
تركيبها  ن��ث��رًا؛  بو�ضفه  بالنثر  لعبها  ف��ي  ال��ن��ث��ر 
بعالم  الوا�ضحة  وعالقتها  الخطابية  وموا�ضعتها 
النثر  م�ضادر  اأهمية  اإليوت  اأدرك  وق��د  الحقيقة. 
ظم، مثلما ح�ضل مع باوند. اإذ كتب في »النثر  للنَّ
ظم ينا�ضل دائمًا، مع اأنه يبقى  ظم« يقول: »النَّ والنَّ
نظمًا، كي يدرك الكثير والكثير من ماهية النثر، 

كي ياأخذ من الحياة ويحوله اإلى »لعبة«...«.

حينما �ضحكْت اأدركُت اأني �ضرُت متوّرطًا في �ضحكتها وجزءًا منها، اإلى اأن 
�ضارت اأ�ضنانها مح�س طالٍع عار�سٍ له موهبة المار�س الع�ضكري. انجررُت 
َنَف�ضًا لدى كل ا�ضتعادة موّقتة، حتى  اإلى الداخل اإثر �ضهقات ق�ضيرة، اآخذًا 
�ضعُت اأخيرًا في كهوف بلعومها الُمعتمة، منجرحًا بتمويجة رخويات ع�ضلية ال ُترى. نادل 
كبير ال�ضّن بيَدين مرتع�ضَتين كان يفر�س على عجل مفر�ضًا باالأبي�س والوردي فوق المائدة 
ل ال�ضّيد وال�ضّيدة �ضرَب �ضايهما في الحديقة،  الخ�ضراء الحديدية ال�ضدئة، قائاًل: »اإْن يف�ضِّ
اإْن يف�ضل ال�ضّيد وال�ضّيدة �ضرَب �ضايهما في الحديقة...« اقتنعُت باأنه �ضيكون من الممكن، 
اإذا توّقف ارتعا�ُس نهديها، جمع �ضيء من �ضظايا بعد الظهيرة، وقد �ضببُت انتباهي بدّقة 

مرهفة على هذه الغاية.
ت. �س. اإليوت
ترجمة: عبد القادر الجنابي

»�ضتة ظالل«  لالأميركي ريت�ضارد هامبلتون.
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بول اإيلوار،
ر�ضم: عبد الله اأحمد.

اإلى  داّل��ي��ن  ال�ضعرية  �ضيرهم  يفتتحون  ما  غالبًا  اإنهم 
اأو اأك��ث��ر م��ن ال�ضعراء ذوي االأث���ر في  ت��اأّث��ره��م ب��واح��د 
االإ�ضارات  هذه  في  يلفت  وما  وت��ط��ّوره.  ال�ضعر  تاريخ 
ولو  بعينه،  اأ�ضلوب  اإل��ى  االنقياد  ال  بالتاأّثر  قولها  االع��ت��راف��ات  اأو 
�ضارت  التي  البحثية  التاأويالت  اأن  رغم  التجربة،  زمن  من  لفترة 
تدعى بال�ضالة، ُتثبت اإغراق بع�س ال�ضعراء ذوي القامات العالية، 
في تقليد تجارب اأ�ضلوبية اأخرى )�ضكاًل وم�ضمونًا(، و�ضواًل اإلى 

محاكاة م�ضامين بعينها.
ين، اأحدها ُي�ضهم في تكوين  ظاهرة تحمل في طّياتها �ضالَحين حادَّ
ُيقلقها،  التجربة،  ُيجفل  واالآخ��ر  واإطالقها،  التجربة  نق�س  الروؤية، 

�ضامًا اإّياها اإلى مراتب المكرورين والمقّلدين.
هناك وهنا كثير من الطبول واالأبواق االإعالمية، ت�ضيد ب�ضبه اأ�ضوات 
و�ضبه تجارب �ضعرية موغلة في جّر كنايات المديح واالإ�ضادة، ليتبّين 
في ما بعد اأن هذه ال�ضهادات الزور ما هي �ضوى تخلي�س ح�ضاب. 
على الرغم من اأن الرعاية االأبوية ال�ضليمة لهذه المحاوالت كان من 
الممكن لها اأن تقي اأولئك النا�ضزين مغّبة تهويل الذات وا�ضتعجال 

القطاف في غير وقته.
قّل ما �ضمعنا �ضاعرًا ي�ضير اإلى تكّونه واإب�ضاره على يد اإرث �ضاعر 
الن�ضق  تتّبع  اأو  االن�ضياق  ال  بالتاأّثر  يقول  ما  ع��ادة  فهو  له،  �ضابق 
االأ�ضلوبي، حتى اأن اأحدهم حين ُيواَجه بالتاأويالت التي ُتعتبر �ضالة 
بالن�ضبة اإليه، لما تك�ضفه من تماثل، ُي�ضارع اإلى النفي مهماًل اأثر ذلك 

االإرث ومكانته، بالقول بعدم المعرفة به وعدم القراءة له!
مجال،  اأي  في  فنان  وال  �ضاعر  من  »لي�س  اإل��ي��وت:  ���س.  يقول ت. 
تقدير  اإي�ضال معناه كاماًل، فمغزاه وتقديره هو  ي�ضتطيع بمفرده 
عالقته مع الموتى من ال�ضعراء والفنانين«. لذا فثمة نظرة اإبداعية، 
وم�ضير تاريخي متجّدد يتعّلق ب�ضلة ال�ضعراء ببع�ضهم البع�س، كما 
هي العالقة بالتراث. هذه الحتمّية يعتبرها بع�س المجّربين والنّقاد، 

اآلة خوف مثيرة لرعب ال�ضاعر عبر م�ضار تجربته الكاملة.
»اإلى عزرا باوند... ال�ضانع االأمهر«، اإليوت اأي�ضًا.

يهّدد  اعترافًا  البع�س  يعتبره  ال��ذي  العرفان،  هذا  على  يتجّراأ  من 
تجربته ال�ضعرية بكاملها، لما �ضُتحدثه عوا�ضف التقريب والمماثلة. 

لي�ضوا كثرًا من يجروؤون على فعلة اإليوت هذه.
قّباني  ن��زار  بغنائية  ن�ضاأتنا  في  معجبين  جيلي  واأبناء  طبعًا  »كنت 
هذا  حفظنا  االإن�����ض��ان��ي��ة،  وال��ع��الق��ات  ال��واق��ع  ل�ضطوح  وترقي�ضه 

ال�ضوت« يقول محمود دروي�س.
اآبائه  اإلى  عادة ما يتكّلم الن�س ال�ضعري بنف�ضه عن نف�ضه، م�ضيرًا 

واأجداده من الن�ضو�س واالأ�ضوات ال�ضعرية التي اأغوته بمجاورتها 
والتمّثل بها. لذلك ال يكون االإنكار غطاء فاعاًل، ولذلك اأي�ضًا نجد 
ال�ضعراء الموؤّثرين قادرين على التطّرق اإلى التاأّثر، دون التف�ضيل 
ر عليه  في الن�ضو�س واالأ�ضماء، خ�ضية الناقد المترّب�س، بما يق�ضّ
الم�ضافة و�ضبل البحث المتعّددة الوعرة. كما اأن هناك حقيقة ماثلة 
في ذهن جميع ال�ضعراء والنّقاد، وهي اأن الن�ضو�س تتوالد وتن�ضاق 
بها  يعترف  حقيقة  يقظة؛  واإرادة  وع��ي  دون  البع�س  بع�ضها  اإل��ى 

�ضعراء كبار دون خجل اأو مواراة.
يرى اأدوني�س »اأن القراءة العميقة لل�ضعر ال يمكن اإال اأن توؤّثر في 
في  �ضعريًا  التاأّثر  لكن  باآخر«.  اأو  ب�ضكل  كثيرًا،  اأو  قلياًل  القارئ، 
التمّثل،  منه  العك�س  على  يعني،  واإنما  التماثل،  يعني  ال  اعتقاده 
في  وندمجها  فكرة  اأو  جملة،  منه  ناأخذ  اأن  لي�س  ب�ضاعر  فالتاأّثر 
كتابتنا، التاأّثر هو اأن نتمّثل كيفية روؤيته لالأ�ضياء، وكيفية مقارباته 
لها، هو اأن نخترق عالمه، ونرى ال�ضوء الذي ي�ضعُّ منه. وهو تاأّثر 

طبيعي و�ضروري »مار�ضه وعا�ضه ال�ضعراء الكبار في العالم«.
منا�س  ال  واقعي  معيار  اأدوني�س، هي  بها  يتكّلم  التي  الروؤية  هذه 
تلك،  اأو تجربته  اأطروحته  فالنمو من خالل  بالح�ضبان،  اأخ��ذه  من 
اإنما هو نمو طبيعي لل�ضاعر بين دفَتي التراث، كما اأن التاأّثر الذي 
يحدث اأي�ضًا بين ال�ضعراء ذوي الفترة الزمنية الواحدة، اأمر غير 
بين  واالأ�ضلوبي  ال�ضوتي  التنا�ضق  عليه  االأمثلة  واأه��م  م�ضتحيل، 
�ضعراء االأدب الفل�ضطيني المقاوم، قبل اأن تلتمع اأدواتهم ال�ضعرية 
الخا�ضة. لكن اأدوني�س يعلم باأن هذه الروؤية النقّية لي�ضت المحّرك 
التاأّثر  على  االأق��در  فهم  اأي�ضًا،  منهم  وللكبار  لل�ضعراء،  االأ�ضا�ضي 
الحاذق، ومحاكاة االأ�ضلوبية ذاتها بحرفة ال ُي�ضتطاع بعدها التقريب 

والم�ضابهة لوال عامل الزمن.
النقل، ودون  اأمانة في  تمَّ نهب موروثها، دون  ثمة قامات �ضعرية 
تعميم تجربة التاأّثر بها على عموم الجبهة الثقافية، نهب واحتكار 
وراء  الحقيقية  االأ���ض��ب��اب  ه��ذه  م��ن جريمة!  لها  ي��ا  واح���د،  اآٍن  ف��ي 
بينهم،  ما  في  التجربة  مّد ج�ضور  ال�ضعراء، وعزوفهم عن  انعزال 
المالأ بديوان جديد، ي�ضي وال يف�ضح عن  اإل��ى حين الخروج على 
االأبوية  الرعاية  باأن  االإي�ضاح  يجب  هنا  الجديدة.  اأ�ضاليبهم  منابع 
بما  ال�ضعري،  لميراثنا  المتناولة  االأدوات  توحيد  هي  اأق�ضد  التي 
ي�ضمن عدالة التعّر�س للمعرفة وبما يجعل للمحاوالت ف�ضاًء وا�ضعًا، 
ال ي�ضيق من جهة �ضاعر وينفرج من جهة �ضاعر اآخ��ر، بمعنى اأن 
تجاوزه  ف��ي  المحاولة  ولهم  الجميع  يتلّقاه  االآخ���ر  على  االنفتاح 

وا�ضتيعابه كاماًل اأو االنبهار به والتوّقف.

�ضبقوا  بين من  الروؤية،  تكامل  اأو  للتاأّثر  رّمز  قد  اإليوت  كان  واإذا 
ومن ا�ضتوعب ميراثهم ال�ضعري والفّني، فقد ف�ّضر محمود دروي�س 
اًل: »في كل  هذه العالقة التي تت�ضم بالبناء المتوا�ضل تف�ضيرًا مف�ضّ
�ضاعر اآالف من ال�ضعراء، لي�س هناك من �ضاعر يبداأ من الفراغ اأو 
اإلى  البيا�س. في كل �ضاعر تاريخ ال�ضعر منذ الرعويات ال�ضفهية 

ال�ضعر المكتوب، من ال�ضعر الكال�ضيكي اإلى ال�ضعر الحديث«.
ال�ضاعر المتتبع الأثره ال�ضعري )مغايرة ونبوغًا( يخ�ضى من اإعجابه 
ظ��الل.  اأو  مطابقة  ���ض��ورة  على  كتاباته  محياًل  يتخطفه  م��ا  بن�س 
فبالقدر الذي نقّر فيه ب�ضرورة التاأّثر باأ�ضوات ون�ضو�س �ضعرية 
اأخرى، فاإنه ال يجوز اأن تختفي اأنا ال�ضاعر، خ�ضو�ضيته االأ�ضلوبية 
تطّور  في  ومفترقًا  تجربة  و�ضّكلوا  قراأهم،  عّمن  بها  يختلف  التي 
ال�ضعر واأ�ضلوبيته. هذا هو التحّدي المقلق لل�ضاعر، �ضوته بين كل 
تلك االأ�ضوات المتعّددة التي ال ُتف�ضح المدى بي�ضر ل�ضوت جديد. 
ففي كتاب »قلق التاأّثر« ي�ضف هارولد بلوم تجربة ال�ضعراء الفحول 
باأنها �ضراع مع اأ�ضالفهم حتى الموت، فالموهبة االأقّل كفاءة تنبهر، 
وقد يحيلها ذلك االنبهار جليدًا �ضامتًا، اأما المخّيلة االأكثر اإبداعًا 

فتحاول �ضّق طريق لنف�ضها، محفوف بالقلق والمخاطر.
من  ُيخفت  اأث��ر  اأي  محو  محاوالت  على  قائمًا  ال�ضراع  ه��ذا  يبقى 
اأو  االأ�ضالف  اأ�ضوات  لح�ضاب  ال�ضعري،  ن�ضه  ال�ضاعر في  �ضوت 
وُمقلقًا، كلما  يغدو وجودهم هذا مغ�ضبًا  الذين  ال�ضعريين،  االآب��اء 
البريء  المتقن  الن�س  من  واقترب  بتجربته،  ال�ضاعر  وعي  ازداد 
تجربة  من  التاريخية  الفترة  هذه  وفي  هنا  والم�ضابهة.  التتّبع  من 
ال�ضاعر، يمكن اأن ن�ضمع �ضوته اأعلى من اأي وقت م�ضى وهو ُيلقي 

في اأ�ضماعنا م�ضطلح »قتل االآباء« بمعنى التجاوز ال النكو�س.
هنا ال بّد من االإ�ضارة اإلى كون م�ضطلح »قتل االآباء« �ضعرًا، ال يقف 
عند حّد انتفاء �ضوتهم وتراجعه وراء �ضوت ال�ضاعر المجّرب، واإنما 
متعّديًا ذلك اإلى امتناع كثير من ال�ضعراء عن االعتراف بهوؤالء االآباء، 
وما رفدوهم من خال�ضات، والعّلة في ذلك لي�ضت اأخالقية، واإنما 

نوع من الهروب من م�ضير داٍم تحت مب�ضع الناقد المترّب�س.
ع��ّدة، ُحفرت في  اأح��داث واقعية  الكتمان �ضاعدت في تكوينه  هذا 
وعي ال�ضاعر والوعيه. واإال ما الذي حمل اأحد النّقاد على االإ�ضارة 
اإلى الت�ضابه بين »اأن�ضودة المطر« و»من روؤيا فوكاي« لل�ضّياب  من 
ال��وردة« الإيديث �ضتويل،  »اأن�ضودة  جهة، مع ق�ضائد من مجموعة 
اأ�ضتعر�س هذا  »اإنني حين  الحوارات:  اأحد  ال�ضّياب في  لوال قول 
التاريخ الطويل من التاأّثر )يق�ضد تجربته ال�ضعرية( اأجد اأن اأبا تمام 

واإيديث �ضتويل هما الغالبان«؟

مهند ال�شبتي

اأّك���د ال�����ض��ّي��اب ف��ي ال��ح��وار نف�ضه، اأن ت��اأّث��ر  وق��د 
�ضاعر باآخر لي�س حتميًا، ولكنه يحدث في الغالب 
على  يكون  اأن  دون  الحتم،  ت�ضبه  تكاد  ب�ضورة 
تع�ضف  اأخ��ذت  التي  الهوجاء  االأف��ك��ار  بتلك  علم 
ال��وردة«  »اأن�ضودة  دي��وان  اإن  ليقولوا  بالبع�س، 
ل�ضتويل كانت منه ن�ضخة وحيدة في العراق لدى 
ولم  لل�ضّياب  اأع��اره��ا  وق��د  جبرا،  اإبراهيم  جبرا 
ُيعدها اإليه! األي�س هذا التاأويل ال�ضال كافيًا ليمتنع 

ال�ضاعر عن القول بمن تاأّثر بهم؟
على  المن�ضاب  بال�ضوء  التعّلق  ن�ضتطيع  لكننا 
بعد  بالتفّرد  الم�ضككين  غير  الموؤمنين  اأولئك  يد 
رحلة البحث والنحت في التجربة. هنا ياأخذ بيدنا 
ممدوح عدوان الذي �ضّكل ح�ضنًا اإبداعيًا ممّثاًل 
وتلتفت  تكون  اأن  من  ب��ّد  ال  كما  االأب��وي��ة  للرعاية 
ُي�ضير في �ضهاداته وهواج�ضه عن  وتمنح، حيث 
ال�ضعر وال�ضعراء اإلى اأطوار الكتابة لدى ال�ضّياب: 
اإع���ادة �ضياغة  كانت  التي  االأول���ى  الكتابة  »ط��ور 
اإلى  االأول���ى،  بالدرجة  اإنكليزية  غربية،  لق�ضائد 
بال�ضكل  الثقة  فيها  تعّززت  التي  التالية  المرحلة 
اإلى  المو�ضوع،  عن  البحث  الممكن  من  و�ضار 
اأن  بالق�ضيدة  فيها  ال�ضّياب  اأثبت  التي  المرحلة 
واأنها  وعذبة،  غنائية  تكون  اأن  ت�ضتطيع  الحداثة 

لي�ضت بال�ضرورة فذلكة لفظية«.
ل��ق��د ���ض��ّك��ل م��م��دوح ع����دوان ن��م��وذج��ًا ح��ّي��ًا لتلك 
الرعاية االأبوية الماأمولة، موؤكدًا على الدور الفاعل 
المجّربين  لل�ضعراء  الممكن  م��ن  ال��ذي  والعظيم 
تقديمه  لل�ضعراء الم�ضتجّدين في بواكيرهم. وفي 
اأب��ًا  ال��ذي يعمد فيه ع���دوان، بو�ضفه  الوقت ذات��ه 
فاإنه  االإبداعية،  االأح��رف  تلك  تنقيط  اإلى  �ضعريًا، 
االأنماط  تلك  كل  ا�ضتيعاب  في  قدرته  على  يوؤّكد 
التي من الممكن لها اأن تتعار�س واأ�ضلوبيته على 
�ضبيل التنّوع، مّتخذًا مكانته التب�ضيرية بين تلك 
على  تجربته  يحيل  لن  دورًا  جميعها،  التجارب 
محال، مما يخ�ضاه الكثير من ال�ضعراء الفحول، 
اأي اأن ي�ضهموا في التوجيه نحو تجربة بكر تنقاد 
اإليها االأعين تاركة لهم الظّل دون م�ضا�س، فكثيرًا 

المعروف  م��ارل��و  ُي��ذك��ر  وال  �ضك�ضبير  ُي��ذك��ر  م��ا 
باأبّوته ل�ضك�ضبير، اأو تاأّثر االأخير بتجربته محتويًا 

لها، ومتجاوزًا؟
قّلما نجد ال�ضعراء المجايلين لبع�ضهم يمار�ضون 
من  لخ�ضيتهم  ف��ق��ط  لي�س  االأب������وّي،  ال����دور  ه���ذا 
اأخ��رى،  ت��ج��ارب  ف��ي  تجربتهم  والتهام  التجاوز 
لداأبهم  واإنما  العّلة،  هذه  انتفاء  بعدم  التنويه  مع 
الخا�ضة بكل ما تتطلب  وان�ضغالهم في تجاربهم 

ذلك من تكري�س.
يقراأ  ما  في  تنح�ضر  ال  والرعاية  التعّهد  م�ضاألة 
اإلى  الكراري�س  في  الفحول  ُيلقيه  مما  ال�ضاعر، 
في  اإي�ضاحًا  اأ�ضد  ب�ضورة  تتجّلى  اإنما  متلّقيهم، 

محيط ال�ضاعر ومجايليه، ممن لي�ضوا بال�ضرورة 
يرفدون  وهم  نف�ضها،  ال�ضعرية  الرحم  من  كّتابًا 
في  وراأي  تحليل  من  لديهم،  يجتمع  بما  ال�ضاعر 
من  يلمحونه  وم��ا  ال��خ��اب��ي،  اأو  المتحّقق  ���ض��داه 
عيُنه،  ف��ُه��م  ال�ضاعر،  تجربة  ف��ي  متتالية  اأط����وار 
�ضمُعه، ومراآة تجمع في عين ال�ضاعر ما ُيثار بينهم 
في مقاعد الح�ضور والقّراء. لكن هذا ال�ضكل من 
الرعاية عادة ما ياأتي متاأّخرًا، حين تبرق تجربة 
ال�ضاعر، مما ال ُيبقي لهوؤالء المجتمعين لديه اأدنى 

قدر من ال�ضك باأنه ما�سٍ في تجربته المغايرة.
اإيلوار عن »اأن االأ�ضد هو مجموعة خراف  مقولة 
مه�ضومة«، اإنما توؤكد �ضّحة خ�ضية ال�ضعراء من 
ُتثبت  بها، كما  نقول  التي  االأبوية  الرعاية  فل�ضفة 

اأغفلوها  لو  التي  تجاربهم  على  ا�ضتغالهم  حتمية 
لتجاوزهم اأولئك الذين يعتزمون رعايتهم.

تت�ضارع  كّلها  والتخييل،  وال�ضورة  اللغة  اإنها 
في ما بينها، ال االأ�ضماء وال ال�ضخو�س ال�ضعرية 
ال��ع��راك  يق�ضد  ول���م  ذل���ك  ق�ضد  اإي���ل���وار  بعينها، 

ين. والفتك الماديَّ
لع عليه  ما ال �ضك فيه اأن ال�ضاعر هو اإنتاج ما يطَّ
االإبداعية،  ال�ضعرية  بطاقته  مدفوعًا  ثقافات،  من 
فال يمكن له اأن يتنّوع واأن يتجاوز االآخرين دون 
اّطالعه على ما َين�ضاف اإلى هذا الفن من تجارب، 
فاإعجاب  م��ح��اوالت.  من  بحوره  في  يجّذف  وم��ا 
دروي�س بنزار قباني يدعونا اإلى قبول فكرة تاأّثره 

»ع�ضافير  االأول  ديوانه  في  واأ�ضلوبيته،  ب�ضعره 
بال اأجنحة«، وحين يقول دروي�س بقراءته المبكرة 
الإليوت ولوركا واأراغون ونيرودا، وحين ي�ضّرح 
اأدوني�س بتاأثره باأبي تّمام واأبي نوا�س والنّفري، 
وي�ضّرح بمحّبته لماالرميه، فاإن لهوؤالء جميعًا بال 
�ضك اأثرًا في �ضعَريهما، اإذ لي�س ثمة كتابة تبداأ من 
االآن اأو كتابة تبداأ من البيا�س، كما قال دروي�س.

لقناعته  العنان  اأط��ل��ق  ح��وام��دة  مو�ضى  ال�ضاعر 
عبر  الن�ضوي،  االإب����داع  ف��ي  قباني  ن���زار  بتاأثير 
في  لّماحًا  ح���وارًا  ف��اأث��ار  متنّوعة،  اأدب��ي��ة  اأ�ضكال 
زاويته ال�ضحافية بجريدة »الد�ضتور« مع بع�س 
اأ�ضئلته من المبدعات )هذا  اإلى  اللواتي ا�ضتجبن 
اأن بع�ضهن امتنع عن الرد واالإجابة خوفًا  يعني 

- رّبما - من تلك االعترافات وتاأويالتها(. تفاُعل 
ال�ضاعرة زليخة اأبو ري�ضة مع �ضوؤال حوامدة جاء 
�ضادقًا: »لح�ضن الحظ اأن ما كتبُته في البدايات 
والمراهقة لم اأن�ضره، ففيه يظهر التاأثير المبا�ضر 
على بنية العبارة ال�ضعرية لدّي. واإذا كان نزار قد 
اأبوابًا  للق�ضيدة  فاإنه فتح  ال�ضعراء،  اأكبر  ر في  اأثَّ
ما نزال ندلُف منها جميعًا«. اأمر مهم تحّدثت اأبو 
ري�ضة، وهو »اإيجابية« وقوع نزار قّباني في �ضرك 
في  والتجّدد  الده�ضة  تراجع  اأن  لجهة  التكرار، 

�ضعره جعَل الكثيرين ُيفلتون من تاأثيراته.
تاأّثره  اإلى  الحاج  اأن�ضي  ي�ضير  الحال حين  كذلك 
قائاًل  خليل  وال��ي��ا���س  �ضليمان  ف���وؤاد  بالكاتَبين 
خ�ضو�ضًا  كتابته،  بنب�س  اأُع��ج��ب  اإن��ه  االأول  في 
مقطوعاته ال�ضريعة، وقائاًل في الثاني اإن كتاباته 
النثرية �ضعر، تقراأه فتخال نف�ضك في كاتدرائية 
اأن�����ض��ي الحاج  ���ض��ه��ادة  ال��ج��م��ال.  ���ض��دي��دة  فخمة، 
يمار�ضوا  ل��م  اآب���اء،  اإل���ى  اإ���ض��ارة  اعتبارها  يمكن 
له طرقًا  اأن��اروا  واإنما  ال�ضعري،  دور االحت�ضان 
بحيث  المبدع،  بخّفة  تجاوزها  �ضعريًة  واأ�ضاليَب 
ذات  �ضعرية،  نثرية  ل��وح��ات  ي��َدي��ه  على  ت�ضّكلت 

�ضبغة اأبوية لمن يقراأ اإنتاجه.
البّياتي  تاأّثر عبد الوهاب  اأخ��رى عن  ثمة �ضهادة 
ب��ن��اظ��م ح��ك��م��ت ون���ي���رودا وال���ج���واه���ري... لكن 
الباحثين ال يقفون عند هذا الحّد من قول ال�ضاعر 
اإلى  يتعّط�ضون  اإذ  البي�ضاء،  الخجلة  واعترافاته 
ما هو اأكثر من ذلك، محاولين تفكيك الن�ضو�س 
العثور  اأم��اًل في  البع�س،  اإلى بع�ضها  ومقاربتها 
اأن  ويكفي  التاأّثر،  من  اأبعد  هو  بما  يفيد  ما  على 
االأ�ضطة  عادل  للدكتور  قائم  اإلى بحث  هنا  ن�ضير 
حول عالقة دروي�س ببريخت، م�ضتندًا اإلى ق�ضيدة 
»�ضهادة من برتولد بريخت اأمام محكمة ع�ضكرية 
1967« من ديوان »لماذا تركت الح�ضان وحيدًا«، 
ت��ن��اول دروي�����س وبريخت  ف��ي  التوافق  ع��ن  بحثًا 
لم�ضاألة النظام الدكتاتوري، االأمر الذي من �ضاأنه 
اأن ُيظهر تنّوع اأو توافق روؤية المثّقف العربي مع 

غيره من المثقفين بما يتعّلق بالنظام.

من اليمين:
لوركا، 
دروي�س، 
ال�ضّياب،

ر�ضم: اأ�ضامة 
بعلبكي.
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مجموعة اأغلفة 
لمجلة »االأدب 
العالمي اليوم«.

في الحادية ع�شرة من عمره، فقد الكاتب 
الأم��ي��رك��ي م��ن اأ���ش��ل ك���روات���ي ج��وزي��ب 
المقالة  ه��ذه  وف��ي  وال��ده.  نوفاكوفيت�س 
)مجلة »الأدب العالمي اليوم«، يناير - فبراير 2010( 
يناق�س نوفاكوفيت�س تاأثير وفاة والده المبكرة على 
حياته وكتابته، وكذلك »الحميمية« التي وجدها مع 

اآخرين فقدوا اآبائهم في وقت مبكر.

بعملية ح�ضاب ب�ضيطة: الرجال يتزّوجون في �ضن اأكبر من الن�ضاء 
ويموتون في �ضّن اأبكر. هذا يعني اأن العديد من االأطفال المولودين 
الآباء كبار ال�ضن يكبرون مع توّج�س محّقق لموت االأب. مات اأبي 
عندما كنت في الحادية ع�ضرة، ما ترك تاأثيرًا عظيمًا عليَّ حتى االآن، 
لذلك اأ�ضبح اأحد اأول االأ�ضياء التي اأوّد معرفتها عندما اأتعّرف اإلى 
النا�س هو ما اإذا كانوا فقدوا اآباءهم »مثلي«. اأعتقد اأن ثمة عالقة 
»حميمة« م�ضتركة بين النا�س الذين يفقدون اآباءهم في وقت مبكر. 
لقد جّربت ذلك بعد وفاة اأبي مبا�ضرة حيث ت�ضادقت فورًا مع �ضبّي 
يتيم في الحارة كنت اأعتقد اأنه يكرهني من قبل. ففي اليوم التالي 
لوفاة والدي، اأ�ضبحت �ضديقًا ب�ضرعة مده�ضة لمالدن الذي يقيم 
في حّينا، ولعبنا بالحجارة اأمام منزلي، وفجاأة اأثناء اللعب باغتني 

قائاًل: »نحن مت�ضاويان االآن«! 
- ماذا تعني؟

- توفي اأبي عندما كنت في الثالثة. �ضوف تجّرب بنف�ضك االآن كيف 
ي�ضعر من ال اأب له!

بدا مبتهجًا لوجود �ضديق يعاني الماأزق نف�ضه، وبينما ال اأ�ضتطيع 
القول اإنني فرحت لوجود �ضديق فقد والده في وقت مبكر مثلي، 
ال�ضدفة  لتلك  الفورية  »الحميمية«  من  ب�ضيء  بالتاأكيد  �ضعرت  فقد 
المّرة - الحلوة. ثم عندما كبرت، اأ�ضبحت اأر�ضد مثل هذه ال�ضداقة 
النادرة والم�ضاعر الحميمية في عالم الكتابة، حيث �ضرت اأالحظ 

ت�ضّرفات واإبداعات الكّتاب الذين فقدوا اآباءهم في �ضّن مبكرة.
�ضديقي الروائي بيل كووب فقد والده عندما كان في �ضن الرابعة. 
اأول رواية له افتتحها بحكاية عن »اأُُذن« اأب توّفي للتّو يتّم قطعها من 
الراأ�س ثم تخليلها في مرطبان للذكرى! وهي �ضورة تعّبر عن الوفاء 
وترمز اإلى حلم االبن بموا�ضلة االأب �ضماع اأحاديث عائلته )ورّبما 
اإبداعية  لم يزل حيًا. وهي حركة  لو كان  بعد موته كما  ن�ضحهم( 
مبتكرة، ومرّوعة في الوقت نف�ضه! واأعتقد اأن ذلك ي�ضف م�ضاعر 
واأمنيات واأحالم كثيرين مّنا، ذكورًا واإناثًا، في هذا النادي العالمي 

غير الح�ضري الكبير: »جمعية االآباء المّيتين«.

كاتبة �ضديقة اأخرى، ماديلون �ضبرنغنذر، ت�ضف في كتابها »البكاء 
في االأفالم« اللحظات التي جعلتها هائمة على غير هدى في �ضبابها 
نهر  ف��ي  يغرق  وال��ده��ا  �ضاهدت  لقد  وال��ب��ل��وغ:  المراهقة  ومرحلة 
الم�ضي�ضيبي بعدما قفز من قبالة جزيرة �ضغيرة اإلى النهر محاواًل 
اإنقاذ ابنه الذي �ضقط في النهر للتّو ثم �ضحبهما تّيار قوي، و�ضعرت 
ماديلون برعب �ضرمدي ال يزال يالزمها الأنه لم يطُف اأي منهما بعد 
ذلك. وعندما زرُتها، كانت ت�ضتمع اإلى مقطوعة ميالنخولية �ضوداوية 
و�ضديدة الحزن للمو�ضيقار النم�ضوي الرومن�ضي غو�ضتاف ماهلر، 
راأي��ي.  في  االإط���الق  على  ماأ�ضوية  مقطوعاته  اأكثر  كانت  ربما  بل 
ولذلك، قلت لها متهّكمًا: »اأنت بالتاأكيد تعرفين كيف تن�ضرين الفرح 
»اأح��ب  جميلة:  ب�ضراحة  تجيب  وه��ي  �ضحكت  ح��ول��ك«؟  والبهجة 
الحزن وا�ضتمتع به. ب�ضراحة، اأجد فيه ن�ضوة ال ُت�ضاهى«. ح�ضنًا، 
فُت حكايتها قلياًل، لكن بعد ذلك اتفقُت معها بخ�ضو�س »لّذة  لقد حرَّ
)الروحية(  للمفاتيح  )الحزينة(  ال�ضدمات  تلك  الأن  ه��ذه،  الحزن« 
ال�ضغيرة داخلها كانت ت�ضنع �ضيئًا مذهاًل في ذهني اأي�ضًا. بالطبع، 
�ضيكون من ال�ضعب االدعاء باأن االآخرين الذين لم يفقدوا اآباءهم في 

وقت مبكر ال يعرفون مثل هذه »الملّذات الميالنخولية«.
اأ�ضدقاء فقدوا  اأجتمُع مع  اإلى حّد معين، وبغرابة مده�ضة، عندما 
»االأطفال«  من  و�ضط مجموعة  باأنني  اإح�ضا�س  لدّي  يتوّلد  اآباءهم، 
الذين يمكنهم اللعب بدون »اإ�ضراف« و»مراقبة«! لقد زال واختفى 
بالتاأكيد يلوح هنا  العليا«. لكنه  اإلى االأبد »الُم�ضرف«، باني »االأن��ا 

وهناك ب�ضورة �ضبحية بطريقة قد ترهبنا اأحيانًا.
ب�»االأنا العليا«، كما لو  اأت�ضّبث  اأن  من الممكن في لحظات الخوف 
كانت �ضتمنحني االأمن لوجودي مع اأبي، »الحامي«. ولهذا ال�ضبب، 
توّطد اإيماني بالله ب�ضهولة وي�ضر. وبالتاأكيد، �ضّليت لله في لحظات 
الله.  ن�ضيت  وال�ضعادة،  المتعة  لحظات  في  لالأ�ضف،  لكن  الخطر. 
توفي والدي بطريقة عّزز فيها فقط خوفي واإيماني، الخوف من الله 
هو بداية الحكمة، بح�ضب االإنجيل، وروؤية والدي يموت مالأتني معًا: 

بالرعب وبالرغبة في ال�ضمو على وفاته والحزن عليه. 
اأنا واأخ��ي معًا من  في منت�ضف ليلة 6 فبراير عام 1968، انتهيت 
ال�ضراخ برعب لروؤية الدم يخرج من اأنف والدنا بعد �ضكتة قلبية. 
وعندما �ضعرنا بعدم وجود نب�س في يده ورقبته بعد دعائنا الجنوني 
المحموم اإلى الله لينقذه، ترّيثنا، تقريبًا منده�َضين لكوننا ما نزال 
اأحياء نحن اأنف�ضنا. �ضاألت نف�ضي لوهلة: »وماذا االآن«؟ وحّدق اأخي 
فهمت  لما جرى  واال�ضتيعاب«  الوعي  »ع��دم  من  بحالة  في وجهي 
منها لح�ضن الحظ اأن الحياة �ضت�ضتمّر. ولثواٍن قليلة، اأ�ضبحنا معًا 

هادَئين، بل و�ضعرنا، بغرابة، كاأننا اأُغثنا واأُنقذنا. الرعب يمكن اأن 
يحدث، ولكن، مع هذا، يمكن اأن ت�ضتمّر الحياة. وفور عودة وعينا 
حاولت  وعندما  وال��دع��اء،  والبكاء  للنحيب  عدنا  لوفاته،  رنا  وتذكُّ

الذهاب اإلى ال�ضرير للنوم، �ضعرت بق�ضعريرة في ج�ضدي. 
ل���وداع جّثة وال��دي  اأق��ارب��ي واأ���ض��دق��اء العائلة ال��ذي��ن ج���اوؤوا  نظر 
على  ورّبتوا  بتعاطف،  وجهي  في  الطعام،  طاولة  على  المو�ضوعة 
راأ�ضي بحنان. لم اأ�ضعر قبلها اأني محبوب بهذا القدر. ت�ضّللت بعيدًا 
الحديقة، حيث هّزني �ضعور »كريه«  الحزين نحو  الجمع  عن ذلك 
االآن؟  بي  يم�ضك  اأن  ي�ضتطيع  من  اأخيرًا:  »ح��ّرًا«  اأ�ضبحت  بكوني 
اأب  يوجد  وال  �ضيء،  �ضيء  اأي  فعل  ويمكنني  اأه��رب،  اأن  يمكنني 
ولن  لالإنجيل(.  فهم حرفّي  بح�ضب  بال�ضرب  يوؤمن  )ك��ان  يجلدني 
يكون االآن هناك اأي اأب ليقّيمني ويحاكمني. لم يكن يهّمني تقييم 
اأو محاكمة اأي �ضخ�س اآخر في العالم. من الذي ينبغي اأن يقّيمني 
ويحكم علّي االآن؟ اأّمي؟ بالتاأكيد، لكنها كانت اأكثر �ضخرية وليونة، 

بحيث حتى لو قالت حكمًا �ضلبيًا، فاإنه ال يوؤّثر فيَّ مطلقًا.
ال��ع��زاء، لكن ك��ان بداخلي ذل��ك »ال�ضّر  اإل��ى المنزل لح�ضور  ع��دت 
القذر« الذي يجعلني اأ�ضعر، بعد كل م�ضاعر الرعب لموت اأبي، اأنني 
»م�ضرور«. لكن ذلك ال�ضعور لم ي�ضتمّر الأن م�ضاعر الخوف واأ�ضئلة 
مقّدمة  اإل��ى  وق��ف��زت  ف���ورًا  جميعها  هاجمتني  ال�ضعبة  الم�ضتقبل 
تفكيري: كيف �ضنعي�س االآن؟ هل �ضنكون فقراء؟ هل �ضيكون لدينا 
ما يكفي من الطعام؟ واالأهم: من �ضُيدير ور�ضة اأبينا ل�ضنع ال�ضنادل 
الخ�ضبية، التي حتى لو ا�ضتمّرت في العمل، لم تكن لتجعلنا في حال 
اأف�ضل، فنحن ال ناأكل اللحم �ضوى مّرة واحدة في االأ�ضبوع، وبقية 

االأيام ناأكل مرقة الخ�ضار والخبز والبي�س؟
كنت واأخي م�ضهوَرين باأننا مقاتالن جّيدان بين اأطفال الحارة. كنا 
نخو�س تقريبًا ب�ضكل يومّي معارَك مالكمة وم�ضارعة نطرح فيها 
قّوة  واختباَر  ريا�ضًة  الم�ضاغبات  تلك  معتبَرين  اأر�ضًا،  خ�ضومنا 
اإر�ضاَء غرور وتحقيق بع�س العدالة في الحارة  ومهارة، واأحيانًا 
ب قّطة، اأهجم عليه(. وبعد وقت ق�ضير من  )كنت اإذا راأيت فتى ُيعذِّ
وف��اة وال��دي، خ�ضت معركة اعتقدت اأن��ه ك��ان يجب اأن اأف��وز بها، 
بالرعب  و�ضعرت  بطيئًا  اأ�ضبحت  وفاته،  تذّكرت  عندما  فجاأة  لكن 
ال�ضبي،  ذل��ك  تحت  نف�ضي  وج��دت  وهكذا  الخ�ضارة.  احتمال  من 
الذي كان ي�ضرب راأ�ضي بقّوة على الم�ضطبة في ملعب كرة اليد. 
وخ�ضرت معركة اأخرى للمالكمة بعد ذلك بقليل. قد ال يكون »�ضعف 
براأيي  لكنه  االأب،  بال�ضرورة مع وفاة  بالنف�س« هذا مرتبطًا  الثقة 

يبدو م�ضتركًا اإلى حّد كبير بين من فقدوا اآباءهم. 

جوزيب نوفاكوفيت�ش

الحارة  في  القتال  ترك  نف�ضها.  باالأزمة  اأخ��ي  مرَّ 
نف�ضه  اأخفى  ثم  الغيتار.  العزف على  وب��داأ هواية 
اإزعاجنا،  دون  عّدة  �ضاعات  ليعزف  البدروم  في 
لي�ضبح  الغيتار  ع��زف  يمتهن  اأن  يريد  �ضار  ث��م 
كافيًا  ت�ضجيعًا  يجد  لم  لكنه  محترفًا،  مو�ضيقيًا 
ل��ذل��ك. اإن��م��ا، رغ��م ذل��ك، اأج���اد ال��ع��زف وب��رع فيه 
حتى ُدعي اإلى العزف في واحدة من اأف�ضل فرق 
مو�ضيقى الروك في يوغو�ضالفيا، لكنه اعترف لي 
باأنه لم يح�ضر في اأول حفلة الأنه تذّكر بحزن وفاة 
والدنا ما �ضّبب له فوبيا من الوقوف على خ�ضبة 
الم�ضرح. ثم ترك المدر�ضة الخا�ضة التي يدر�س 
فيها واأ�ضبح عاماًل في م�ضنع، ثم فّكر بحكمة، 
اأن  اإل��ى  المتنّوعة  االنطوائية  ن�ضاطاته  موا�ضاًل 
ح�ضل م��وؤخ��رًا على درج��ة ال��دك��ت��وراه من »كلية 
اأميركا.  في  المرموقة  الالهوت«  لعلم  برين�ضتون 
لكنه يقول لي دائمًا باأنه متاأكد جدًا من اأن م�ضار 
حياته كان �ضيختلف نحو االأف�ضل لو عا�س اأبونا 

اإلى ما بعد فترة مراهقتنا. 
�ضقيقنا االأكبر اأ�ضبح طبيبًا وقد كان يبلغ ال�ضابعة 
والع�ضرين لدى وفاة والدنا، ليكون بهذا )عمليًا( 

بدرجة اأعلى من �ضقيَقيه االآخَرين. 
رّب��م��ا  ب��ل  ذات��ي��ة،  ه���ذه  نظريتي  ال��ح��ال،  بطبيعة 
درا�ضة  اأثبتت  لو  اأتفاجاأ  ول��ن  وغام�ضة،  وهمية 
اأّي حال قبل وفاة  �ضو�ضيولوجية خطاأها. وعلى 
اأكن  لم  اأبي لم يكن لدّي طابع عملي في حياتي. 
مطلقًا واح��دًا من ه��وؤالء الذين يعرفون تمامًا في 
�ضن ال�ضابعة ما يريدون عمله بقية حياتهم ويهّموا 
بفعل ذلك بدّقة، كالمخترع نيكوال ت�ضال، الذي كان 
لديه ت�ضّور وا�ضح في بداية �ضبابه باأنه �ضي�ضنع 
موّلد كهرباء �ضخمًا في �ضالالت نياغارا، وفعل 

ذلك تمامًا بعد ثالثين عامًا. 
اأت�ضاءل:  اآباء،  اأقوم بزيارة اأ�ضدقاء لديهم  عندما 
ل��م��اذا يع�ضقون ال��ح��دي��ث م��ع رج��ل ع��ج��وز كبير 
الأحد  اأب  اأي  نظري  يلفت  لم  وتقريبًا  ال�ضّن؟  في 
اأ�ضدقائي بكونه م�ضدر حكمة اأو ا�ضتقرار. ربما 
لديهم  اأ�ضخا�ضًا  اأ�ضادق  ال  اإلى كوني  هذا  يعود 
اآباء موؤّثرين، لكن االأكثر احتمااًل هو ندرة االآباء 
اأب��ًا  تكون  اأن  والع�ضير  ال�ضعب  م��ن  ال��م��وؤّث��ري��ن. 
موؤّثرًا ومثاليًا. اأنا متيّقن من هذا االأمر تمامًا الأني 
اأب. في الواقع، ابني االآن في مثل عمري عندما 
اأطلب  االأحيان،  فقدُت وال��دي. ولذلك، في بع�س 
منه مازحًا اأن »يكون لطيفًا معي الأنه ال اأحد يعرف 
متى يختفي االأب«، والأنه من الموؤكد والثابت علميًا 
اأن »االآباء ال ي�ضتمّرون طوياًل«. ا�ضمه في االأ�ضا�س 
نف�س ا�ضمي، مع فارق اأن ا�ضمي »جوزيب«، وهو 
باالإنكليزية.  ل���»ج��وزي��ف«  ال��ك��روات��ي  ال��م��رادف 
ا�ضم والدي كان »جوزيب« بالمثل. واأنا اأعلم اأنه 
�ضوء  ع��الم��ات  م��ن  تكون  الثقافات  م��ن  كثير  ف��ي 
الحظ ت�ضمية ابنك با�ضم والدك، لكن ال اأعتقد اأنه 
قليلة جدًا  تقاليد  فثمة  عديدة.  لدّي خيارات  كان 
واح��دة  ك�ضر  االأ�ضهل  م��ن  ووج���دت  عائلتي،  ف��ي 
منها بدل تاأ�ضي�س تقليد جديد. جّدي كان ا�ضمه 

»جوزيب«، ووالده كان ا�ضمه »جوزيب«. 
ويبدو اأن اأبي لم يوؤّيد ا�ضتمرار ذلك التقليد العائلي 
بت�ضمية االب���ن االأك��ب��ر »ج��وزي��ب«، ول��ذل��ك �ضّمى 
�ضقيقي االأكبر »فالديمير«. و�ضّمى الثاني »اإيفان«، 
وبعد ذلك عندما ولدُت اأنا، ت�ضاءل ماذا �ضي�ضّميني 
بحق الجحيم؟ لالأ�ضف، اأّمي لم تكن مهتّمة مطلقًا 
بُت لها اآالمًا  بت�ضميتي الأنني - كما اأّكدت لي - �ضبَّ
�ضديدة اأثناء الوالدة حّتى كادت تموت من االألم، 
كان ذلك قبل ابتكار العملية القي�ضرية. لذلك قال 
رًا: »لقد ن�ضيَت �ضيئًا ما  اأخي فالديمير لوالدي مذكِّ
يا اأبي« )اأي ت�ضمية الوليد(. ثم تذّكر والدي وقال: 
»اأوووه، طبعًا، طبعًا«. وهكذا، �ضكرًا لهذا التقليد 
العائلي المجنون، ولمعرفة ما �ضُيكتب على لوحة 
قبري، اأذهب اإلى المقبرة لروؤية ال�ضرح الرخامي 
اأي�ضًا »جوزيب  فوق قبر والدي والمنقو�س عليه 

ية وا�ضحة. نوفاكوفيت�س« بحروف ف�ضّ
كيف  تتعّلم  اأن  يمكنك  اأب،  ل��دي��ك  ي��ك��ون  عندما 
ت�ضبح اأبًا. في البداية، كنُت �ضديقًا ممتازًا البني 
اأ�ضبحت لدينا  جوزيف، لكن في االآون��ة االأخيرة 

م�ضاكلنا الكبيرة. فهو - مثاًل - ال يتحّمل فوزي 
ولذلك،  وال�ضطرنج.  بونغ  البينغ  لعبَتي  في  عليه 
اأقول له غا�ضبًا: »هل تريد اأن اأخ�ضر اأمامك كي 
قبلك  �ضنة  ثالثين  اللعبة  ه��ذه  لعبت  لقد  ت��ف��رح؟! 

وثالثين يومًا معك، ومع هذا تريد اأن تهزمني«!
عندما كان في ال�ضاد�ضة، عّلمته كيف يلعب كرة 
منه.  اأكثر  اأهدافًا  �ضّجلت  اإذا  يبكي  القدم، وكان 
لي�ضّجل  بال�ضعف  واأتظاهر  اأتهاون  كنت  ولذلك، 
اأهدافًا اأكثر مّني ليفرح ونوا�ضل اللعب. ولكنني 
لم اأ�ضتوعب تمامًا دوري و�ضورتي ك���»اأب« لديه 
اإل��ى تدريب فريق كرة  اإال عندما ذهبنا ذات يوم 
نف�ضه  ال�ضيء  وفعلت  مدر�ضته.  في  ل�ضّفه  القدم 
مع االأوالد في المدر�ضة عندما لعبُت مازحًا دور 
حار�س مرمى. وعندما تعّمدت مرارًا ترك الكرة 
تدّخل مرماي كهدف، بكى جوزيف، فقلت له: »قل 
لي برّبك: ما خطئي االآن«؟ ثم باح لي وهو يبكي 
باأنه يعتقد اأنني »اأف�ضل« العب كرة قدم في العالم، 
اأو كما و�ضفني بجّدية وهو يبكي: »الالعب الذي 
هّز  �ضّفه  في  من طفل  ه��دف  ودخ���ول  ُيقهر«،  ال 
بالفعل �ضورة االأب - الالعب الذي ال ُيقَهر. لكن 
بطبيعة الحال، تمّكنه هو من الت�ضجيل في مرماي 

يجعله اأف�ضل العب، بينما تركي االأطفال االآخرين 
�ضخ�ضيًا  �ضمعته  ويهّز  قيمته  يخف�س  ي�ضّجلون 

الأنه ابن االأب - الالعب الذي ال ُيقَهر. 
ما هي �ضرورة وج��ود االآب��اء؟ معظم المخلوقات 
الثديية ال ت�ضمل اآباء. في الجوهر، وعلى الم�ضتوى 
هّن  االأّمهات  لي�ضوا �ضرورة،  االآب��اء  البيولوجي، 
التي  التطّور  م�ضاألة  كانت  ورّبما  ال�ضروريات. 
اأعطت الب�ضر اأف�ضلية ليكون هناك اآباء للم�ضاعدة 
في تاأمين المعي�ضة والحماية. لكن حتى مع ذلك، 
االآب��اء عادة  المبكرة من الح�ضارة،  المراحل  في 
في  دائمًا  كانوا  لقد  البيت.  في  كثيرًا  ُيقيمون  ال 
في  والم�ضاركة  الحرب،  و�ضّن  لل�ضيد،  الخارج 
وعندئذ  وفاتهم.  اإل��ى  غالبًا  ت��وؤّدي  اأن�ضطة خطرة 
يمكن لرجال اآخرين القيام بوظائفهم الوقائية في 
القبيلة. وبموجب قوانين الزواج العبرية القديمة، 
اإذا مات الرجل، يقوم �ضقيقه بدور زوج االأرملة. 
لذا، فدور االأب يمكن اال�ضتغناء عنه. وعلى اأّي حال، 
االأب الذي يبقى دائمًا في المنزل رّبما كان يعرقل 
على نحو ما تطّور اأطفاله. فبوجوده هذا، رّبما ال 

يتّم دفع االأطفال الذكور اإلى العمل واال�ضتقاللية 
بوتيره اأ�ضرع. وعلى الرغم من �ضعور »الغمو�س« 
الذي �ضّببه لي فقدان اأبي، اكت�ضفُت اأنني اأ�ضبحت 
بعد وف��ات��ه »اأك��ث��ر ا���ض��ت��ق��الاًل«، و»اأك��ث��ر ح��ّري��ة«، 
غيابه  ا�ضتثمار  م��ن  تمكنت  اأن���ي  وال��ع��ج��ي��ب  ب��ل 
لم�ضلحتي. فعندما كنت على و�ضك اأن اأُطرد من 
الكني�ضة المعمدانية في حّينا الأ�ضباب  عّدة )طول 
عن  التخّلف  ال�ضرقة،  ال�ضجائر،  تدخين  عر،  ال�ضَّ
الذهاب اإلى الكني�ضة يوم االأحد، التهاون في اأداء 
�ضالة ال�ضكر قبل تناول الطعام(، جاءني الق�ّس، 
وقال اإنه نظرًا لفقداني والدي، فاإن كهنة الكني�ضة 
قّرروا العفو عّني ومنحي فر�ضة اأخرى كي اأتوب. 
وبالطبع �ضكرت الق�ّس على هذا العر�س ال�ضخي 
االآن،  رج��ع��ي  ب��اأث��ر  العر�س  ذل��ك  اأت��اأّم��ل  )عندما 
اأج��ده يبدو ي�ضبه وعد دبليو بو�س لبوتين بن�ضر 

الديموقراطية في رو�ضيا!(. 
في المدر�ضة، كنت اأتغّيب عن الح�ض�س. ولبع�س 
الوقت اأم�ضي في طريق المدر�ضة، واأدور حولها، 
ت�ضّلق  في  اليوم  معظم  مم�ضيًا  الغابة  اأدخ��ل  ثم 
ال�ضجر والقراءة. تغّيبي كان ُيعفى عنه دائمًا الأني 
بال اأب. والبيت اأ�ضبح اأكثر هدوءًا االآن. ويمكنني 

اأن اأك��ون ك�ضواًل في حياتي. ولم يعد عليَّ اإتقان 
لكن  المو�ضيقى.  م��دّر���س  منا  يطلب  كما  العزف 
اأخي الذي رف�س العزف عندما كان والدنا حيًا، 
اأنه يريد االبتهال  لو  االآن يتمّرن بجنون كما  بداأ 

بطريقته الخا�ضة ليعود اإلينا والدنا. 
كان  فقد  االأب.  لوجود  المزايا  من  العديد  اأتذّكر 
يغّني في بع�س االأحيان م�ضاًء، بل �ضاهدته يعزف 
�ضرًا على الغيتار. وكان اأي�ضًا يعزف على الكمان 
والطبلة وغيرهما. لكن االأهّم اأنه كان يق�ّس علينا 
حكايات، لي�س لمّرات كثيرة، لكن على االأقل ن�ضف 
. كان  د�ضتة كما اأذكر كانت تكفي لترك ب�ضمة عليَّ
يرتجل الحكايات بكثرة. وبعد كل رحلة عمل من 
خفيفة  �ضاي  وجبة  اإل��ى  حكاياته  تتحّول  رحالته 
دائمًا  كنا  وبينما  ال�ضّيقة،  اأحداثها  يحكي  عندما 
والع�ضل  الخبز  ونم�ضغ  الحكاية  مع  من�ضجمين 
بم�ضاعدة  نجا،  كيف  لنا  ي�ضرح  ك��ان  وال��زب��دة، 

�ضماوية، من مخاطر عديدة في رحالته.
رّبما  ب��ال��رواي��ات  مهتمًا  واأ���ض��ب��ح��ُت  ن�����ض��اأُت  لقد 
يحفظ  ك��ان  لقد  م��ذه��اًل.  ك��ان حكواتيًا  اأب���ي  الأن 
وبعد  قلب،  ظهر  ع��ن  االإنجيل  م��ن  طويلة  مقاطع 
وفاته - بدوري - وا�ضلُت قراءة االإنجيل وكذلك 
ق����راءة رواي�����ات األ��ك�����ض��ن��در دوم����ا وك����ارل م��اي، 
عالم  رّب��م��ا جعلني  و»االإل���ي���اذة« و»االأودي�������ض���ة«. 
الخيال واالأ�ضطورة اأقرب اإلى والدي الغائب. رّبما 
كانت كتاباتي لها عالقة ما مع غيابه وبقايا �ضوته 
وهو يحكي عن رحالته، واأهّمها رحلته اإلى العالم 
اإيمانه بالله لينجو من  االآخ��ر، عندما لم ي�ضفع له 

مخاطر توّقف قلبه.
قراءة  وبعد  للكتابة.  اأعطتني حافزًا  وال��دي  وف��اة 
رواي�����ة ت��ول�����ض��ت��وي ال��ع��ب��ق��ري��ة وال��م��ذه��ل��ة »م���وت 
مراحل  مذهلة  بدّقة  ت�ضف  التي  اإيليت�س«  اإيفان 
، اعتقدت اأنني يمكن اأي�ضًا  ومفارقات وفاة قا�سٍ
اأ���ض��ف وف��اة وال���دي، وه��ك��ذا خرب�ضُت مئَتي  اأن 
الفناء  على  تحتوي  التي  الر�ضومات  من  �ضفحة 
م�ضقط  اأي  مدينتنا،  و���ض��وارع  لمنزلنا  الخلفي 
راأ�ضي، لكن مع هذا لم اأ�ضتطع الكتابة عن وفاته، 
وبداًل من ذلك بداأت كتابة ق�ضة كوميدية �ضاخرة 
عن الموت. وفي وقت الحق، كتبُت ق�ضائَد قليلة 
عنه وعن موته واأحالمي عنه بكونه ال يزال على 
كتبُت  والثالثة.  الثانية  للمّرة  ويموت  الحياة  قيد 
ب�ضع مقاالت عن وفاته، وق�ضة من نوع ال�ضيرة 
في  ومهنيًا  ج��ّدي��ًا  لي  ُن�ضر  ما  اأول  كانت  الذاتية 
مجلة »بالوف�ضير«. وقد احتوت روايتي »يوم كذبة 
اأبريل« على فقرة طويلة ت�ضف حالة وفاة غريبة، 
من الموؤّكد اأنها انبثقت من وفاة والدي. ب�ضراحة، 
لم  لو  كاتبًا  �ضاأ�ضبح  كنت  اأنني  من  واثقًا  ل�ضت 
يمت اأبي قبل �ضنوات مراهقتي. ولذا، الكتابة هي 
»اإرثي التاريخي«، وحتى هذا المقال هو كذلك. اأو 
على االأقّل هكذا اأت�ضّور، رّبما متمّنيًا اإعطاء اأبي 
دورًا في حياتي، الأن حتى غيابه كان له �ضكل من 

اأ�ضكال الوجود، رغم كونه وجودًا »�ضبحيًا«.
ترجمة: حمد العي�شى
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خزعل الماجدي، 
ر�ضم: �ضحر برهان.

ب خطٌر كلُّ رجٍل ُمحجَّ
م خطٌر الملثَّ

الذي يلب�س خوذًة  �ضوداء خطٌر
ال�ضباح  ف��ي  ف��ي��ن��ًة   اأو  ع��م��ام��ًة  يلب�س  ال���ذي 

ومخروطًا في الم�ضاء خطٌر
الذي ي�ضُع عقااًل على راأ�ضه وكتَفيه وذراَعيه 

و�ضدره خطٌر
الذي يلب�س قّبعًة  في الليل خطٌر

الذي ي�ضع عقااًل ملّونًا خطٌر
في  ويخلعُه  ال�ضباح  في  عقااًل  يلب�س  ال��ذي 

الم�ضاء خطٌر جدًا
الذي يلب�س عباءًة  وربطَة عنق خطٌر جدًا

الذي يلب�ُس في المحن نّظارات �ضوداء خطٌر 
جدًا

المتو�ّضح بالخطب الرّنانة  خطٌر
المفتون بالمالحم والفتن خطٌر

الذي يعود اإلى التاريخ، بال �ضبب، خطٌر
الذي يلب�س كفنًا خطٌر

الذي يلب�س �ضدارًة خطٌر
ال��ذي يلب�س ك���الوًا  على راأ���ض��ه اأو ف��ي قلبه 

خطٌر
الذي يتو�ّضح بو�ضاح اأخ�ضر اأو اأ�ضود، كّل 

نهار، خطٌر
المحّجب بطّرة بارزة في الجبين خطٌر

المحّجب بخواتم ولحى خطٌر
المحّجب بد�ضدا�ضة ق�ضيرة ونعاٍل خطٌر

م  ويق�ضِّ عري�سٍ  وح��زاٍم  ب�ضرواٍل  المحّجب 
المدن خطٌر

المحّجب باالأعالم والرايات المزرك�ضة خطٌر
والمطّبر  وال��م��درو���س  وال��م��الط��م  المزنجل 

والعّراف وال�ضاحر خطٌر
المهوو�س خطٌر

العاطفي جدًا خطٌر
ال�ضعيف جدًا خطٌر

القوي جدًا خطٌر
المحّجب بالكالم المنّمق خطٌر

كل هوؤالء المحّجبون
رجال خطرون 

خطرون جدًا.

كم نظرُت في المراآة

كم نظرُت في المراآة
لكني لم اأجد وجهي

ًة ك�����ن��ُت اأج����د زه�����ورًا ي��اب�����ض��ًة تت�ضاقط  م�������رَّ
اأوراقها

ًة اأرى �ضموعًا منطفئة مرَّ
ًة مياهًا �ضفراء مرَّ

ًة اأ�ضج�ارًا ع�ارية مرَّ
ًة نهارًا معطوبًا بالدخان مرَّ

لكني لم اأَر وجهي.
كم نظرُت اإلى يدي في المراآة

لكني لم اأجدها
ًة كنُت اأرى فاأ�ضًا مرَّ

ًة كنت اأرى كمنجًة مقطوعة االأوتار مرَّ
ًة كنت اأرى مزهريًة من الدم مرَّ

ًة نماًل مرَّ
لكني لم اأَر يدي.

كم نظرت اإلى قلبي في المراآة
لكني لم اأجده

ًة كنت اأرى �ضندوقًا مك�ضورًا مرَّ
ًة طفاًل نازفًا مرَّ

ًة حمامًا مقتواًل مرَّ
ًة جمرًا مهماًل مرَّ
لكني لم اأَر قلبي.

كم نظرُت اإلى بالدي في المراآة
لكني لم اأجدها

ًة كنُت اأرى �ضجونًا مرَّ
ًة كنت اأرى هاويًة مرَّ

ًة غواًل مرَّ
ًة رمادًا مرَّ

لكني لم اأَر بالدي.

اأيُّ وطن هذا!

الوطن الذي نحّبه
بعد  واح��دًا  يردمنا  واأخ��ذ  كبيرًا  قبرًا  �ضار 

االآخر
وبداًل من اأن يعانقنا

�ضار يدفُعنا اإلى التيه ويرك�س وراَءنا ح�اف�يًا
ق اأيدينا المتعانقَة الوطن الذي نحّبه يفرِّ

وي�ضنُع مّنا فرقًا واأحزابًا وقبائَل
وين�ضب بيننا اأ�ضالكًا �ضائكًة

وبداًل من اأن ي�ضعنا في ميزان واحد
وحمراء  وبي�ضاء  �ضوداء  قوائم  في  يجردنا 

و�ضفراء...
وبداًل من اأن يجعلنا نقول ما نفّكر به

يخيُط اأفواهنا وي�ضحُق روؤو�ضنا
ويعبُث بم�ضيرنا

وبداًل من اأن يحكم بيننا
يحكم علينا بالموِت والهجرِة والخوِف والعذاب

الوطُن الذي نحّبه ال ياأبه بنا
فال موتانا يجعلونه يحزن

وال اأطفالنا يجعلونه يرقُّ
وال م�ضّردونا يجعلونه يعقل.

حين يقولون لل�ضاكنين فيه... �ضتبقون فيه، 
يقولون: ح�ضبنا الله...

�ضتعودون  عنه  للمهاجرين  ي��ق��ول��ون  حين 
اإليه... يفزعون.

فيه...  �ضتبقون  اإليه  للعائدين  يقولون  حين 
يتجّهمون.

حين يقولون لل�ضاردين منه: اإلى اأين؟ يقولون 
اأر�س الله وا�ضعة.

ل وطٌن ي�ضمُّ عندما يقبِّ
ويطعن عندما يعانق

ويع�ضف عندما يهّب
وُيخِر�س عندما يتكّلم
وُيبكي عندما ي�ضحك

اأّي وطن هذا؟

خزعل الماجدي بيروت �ضناء �ضباني 
وجنى طرابل�ضي.

تكن  لم  اأي�ضًا،  ولكنها،  راأ�ضي  م�ضقط  بيروت  لي�ضت 
مجّرد مدينة مررُت بها بين مكاَنين. هناك اأماكن اأخرى 
اأطول مما فعلت في بيروت )قبر�س مثاًل(  اأقمُت فيها 
ولم تترك عليَّ اأثرًا ُيذكر. اأكاد ال اأتذّكر، بيقيٍن كاٍف، اأمر اإقامتي في 
الجزيرة التي يحلو لها اأن تنت�ضب اإلى اأفروديت. يخّيل اإلّي اأنني يوم 

غادرتها كنت كاأنني اأغادر مكانًا ميزته الوحيدة قربه من بيروت.
ففي قبر�س كنُت في عداد ح�ضد من الغرباء الذين طردتهم دّبابات 
»�ضالمة الجليل« �ضيف 1982 اإلى �ضواطىء قريبة واأخرى بعيدة. 
اأج�ضادنا، فقط، كانت في الجزيرة اأما اأرواحنا فظّلت في بيروت. 
كاأن �ضواطىء قبر�س وجبالها لم تكن �ضوى مر�ضد نحاول اأن نطّل 
بيروت،  المفقود.  الفردو�س  في  االآخ��ر.  البّر  في  على حياتنا  منه 
بهذا المعنى، و�ضٌم حمله كثيٌر من الذين تنّف�ضوا هواءها و�ضربوا 
ماءها ورفَّ لهم جناح في ف�ضائها يوم كانت مدينة المدن العربية 
طرًا. �ضار و�ضم بيروت دليل الكثيرين اإلى اأنف�ضهم ودليل االآخرين 
اإليهم. كاأنه و�ضم قبيلة خطرة اأدرك الجميع �ضرورة نبذها في االآفاق 
ني اإلى مكان  وفعلوا. وقد �ضار لي هذا الو�ضم، �ضخ�ضيًا، �ضارًة تردَّ

ولدُت فيه، باإرادة �ضنعتها قّوة االأحالم.
جئُت اإلى بيروت، اأول مّرة، بال ا�ضم تقريبًا )مع اأنني كنت اأحمل 
ا�ضم نبي يدعى »يحيى« خلعه اأهلي عليَّ كيما اأهتدي بالكتاب، ولم 
اأفعل( وبال قوام اأو هيئة، فمنحتني ا�ضمي وكتبُت �ضهادة ميالده 
قا  لت، بيَدين لم تفرِّ في ال�ضحيفة وعلى غالف الكتاب االأول و�ضكَّ
كثيرًا بين عابر ومقيم، هيئتي وقوامي. بف�ضلها �ضار لي ا�ضم بين 

ر �ضوؤونه. المتخاطبين. ولي وحدي يعود اأمر تربيته وتدبُّ
اإلى هذه البيروت اأعود بعد اأربعة ع�ضر عامًا من غياب ماأهول بعي�س 
متقّطع هنا وهناك، وبذاكرة متطّلعة اإلى حيث واريُت الثرى ا�ضَم النبي 
د ووجل. ال�����ذي اأُعطَي الكتاب وحملُت ا�ضم االإن�ضان الذي اأخذه بتردُّ
ومن غريب التدابير اأن يبلغ غيابي عن بيروت الزمن نف�ضه الذي بلغه 

غيابي عن بلدي االأردن.
اأربعة ع�ضر عامًا غبت فيها عن االأردن واأربعة ع�ضر عامًا اأخرى عن 
بيروت اأدركت، في االأخيرة، مغرب ال�ضم�س وبحر الظلمات. فاأّي 
ق�ضمة عجيبة للزمن؟ واأّي عدالة لهذا الغياب الذي �ضاكنني حياتي؟

 
في خطى الأربعين

اأ�ضتقّل الطائرة التابعة ل�»طيران ال�ضرق االأو�ضط« بنف�س خفقة القلب 
بعد  عائدًا،  االأردنية  الطائرة  دلفُت  اللذين عرفُتهما عندما  والتوّتر 

غياب طويل، اإلى الوطن.

اإلى وطن كان فيه  اإلى بيروت هي، اأي�ضًا، نوع من عودة  فالعودة 
اأن  اأخ�ضى  واأح��الم ج�ضور. كنت  واأخ��وة  اأمثالي، مطرح  للغرباء، 
اإل��ى عّمان. كنت  ع��دت  بها عندما  ف��زت  التي  نف�ضها  بالخيبة  اأف��وز 
اأخ�ضى اأن ال تقع العين على ما األفت، واأن ال يعثر متخّطي االأربعين 
على �ضدى �ضيحة ع�ضرينه. ولكن ما الذي يخ�ضاه َمن كان فوزه 
الوحيد هو المنفى، من كانت الخيبات مكافاأته على االأحالم متروكة 

الحبل على الغارب؟
األم اأعلِّق، منذ زمن بعيد، قول ق�ضطنطين كفافي تميمًة في عنقي: 

ب حياته في هذا المكان فهي خراٌب اأّنى حّل«؟ »َمن خرَّ
اإذن الأذهب اإلى بيروت خفيفًا، ما ا�ضتطعت، من الذكرى، باأقّل ما 
يمكن من لجاجة االأ�ضواق. عليَّ اأن اأقّر اأن الزمن العربي �ضال بفداحة 
واأن الحنين يطّور اأمكنة ال وجود لها، رّبما، اإال في اأعالي �ضكراته.

فالأعِط الخيبة بع�س ما ت�ضتحّق من وجاهة، والأوّط��د النف�س على 
الالعبين  اأي��دي  اأنجزته  وما  االألفة  االأي��ام �ضّد مطارح  كفاح  ل  تقبُّ

بالم�ضائر �ضّد موا�ضع الحنين.
يحملون  غيري  كثيرون  ب��ي��روت.  و�ضم  يحمل  من  وح��دي  فل�ضت 
الحنين.  ���ض��وؤون  ��ر  ُم��دبِّ وال  ال��ذك��رى  راع��ي  ول�ضت  نف�ضه.  الو�ضم 
الذين  االإنكليز  ه���وؤالء  مثل  ه��ك��ذا،  �ضائحًا،  ب��ي��روت  اإل��ى  ف��الأذه��ب 
ي�ضتقّلون الطائرة معي متخّففين من المقا�ضد الباهظة فرحين، رّبما 
الأول مّرة، اأنهم لن يكونوا، كمواطنين �ضابقين لهم، هدفًا للخطف 

على ال�ضحنة والهوّية.
وليهداأ هذا القلب الطائ�س الذي ال تعوزه االأ�ضباب ليخفق.

***
الحت لي اأكثر من فر�ضة الأذهب اإلى بيروت من قبل ولم اأفعل. كنت 
ل، تحت رجفة القلب، هذه الزيارة. فهي ا�ضتحقاق لم اأ�ضتعّد،  اأوؤجِّ
اإنه  على ما يبدو، لمواجهته. فالمكان العربي ال ي�ضمد على حال. 
ب�ضع  بعد  وبلدتك وتعود  ك  التغّير واالنقالب. تخرج من حيِّ دائم 
�ضنين فال تكاد تتبّينهما. من مّنا ي�ضتطيع العودة اإلى البيت الذي 
ولد فيه؟ من مّنا ال يزال بمقدوره االهتداء اإلى جغرافيا طفولته؟ قّلة 

من العرب يمكنهم اأن يزعموا، اليوم، اأمرًا كهذا. 
المتثائب،  ال��ري��ف  بزمن  تعت�ضم  التي  تلك  حّتى  االأول����ى،  بيوتنا 
االأخ�ضر  على  زحفت  التي  االإ�ضمنت  وخاّلطات  للبلدوزر  عر�ضة 
فم�ضحت  والد�ضاكر  االأرب��ا���س  من  المتطّرف  والخلوي  والياب�س 
الحديد والح�ضى  الفوالذية ورمت محّله ق�ضبان  باأ�ضنانها  القديم 
اأبناء، مثل عائلتي، اأنجبت،  واالإ�ضمنت. اإن عائلة مكّونة من ت�ضعة 
تقريبًا، كل واحد اأو اثنين من اأبنائها في منزل ومكان مختلَفين. 

فلي�س لنا ذاكرة طفولية واحدة. هناك ت�ضع ذاكرات وت�ضع طفوالت 
كل واحدة منها ت�ضخ�س اإلى بيتها االأول الذي... لم يعد موجودًا. 
وبيروت تمتلك، اأكثر من غيرها، اأ�ضبابًا كافية لمحو الخطى واالأثر. 
�س اأحياء برمتها  فالحروب التي دارت عليها وفيها تكفي الأن تقوِّ

ة الذكرى. وُتنه�س، باالإ�ضمنت المرتجل، اأحياء جديدة منبتَّ
اأي��ًا كانت عبقريتها، ال توجد من تلقاء ذاتها وال تكتفي  واالأمكنة، 
الكبيرة.  واأن��وال��ه  التاريخ  و�ضائج  خ��ارج  �ضيء  هي  وال  بنف�ضها. 
وروح  ن�ضغ  اإل��ى  وتحتاج  وي�ضنعها.  ت�ضنعه  ت��اري��خ  اإل��ى  تحتاج 
ت  تغذَّ بعدما  بيروت  ن�ضغ  ج��فَّ  كم  اأع��رف  واأن��ا  لتوجد.  لتنب�س. 
منه حروب االأهل واالقليم، واأعرف كم تراكم غبار تبّدل الم�ضائر 
مّرة،  التي دّمرها غزاة  بيروت  تلك �ضيرة  والعمران على روحها. 

ة اأهلها. وهدمتها زلزلة مّرة اأخرى، واأنه�ضتها، من عثراتها، همَّ
الع�ضرينات من عمري  م�ضتهّل  في  التي جئتها  المدينة  اأن  اأع��رف 
ب�»نعال من ريح« لي�ضت هي نف�ضها التي اأعود اإليها بخطى االأربعين 
اأن دولة لحلم ما دالت  اأعرف ما يعرفه عقلي وج�ضدي:  المتثاقلة. 
فيها. واأعرف، اأهّم من ذلك، اأن اأحدًا من اأ�ضدقائي الغرباء لم يعد 
موجودًا في المدينة التي تحاول اأن تكفَّ عن كونها م�ضرحًا لالأحالم 
المكلفة. االأحالم التي ا�ضتنقعت بالدم. فلن اأجد هناك غ�ضان زقطان 
وال زكريا محمد وال مي�ضيل النمري وال عماد الرحايمة، وال غالب 
ف��ودة وال  اأب��و علي وال علي  هل�ضا وال �ضعدي يو�ضف وال ر�ضمي 
�ضاكر لعيبي وال �ضليمان �ضبح وال ال�ضافي �ضعيد وال ب�ضير البكر 
وال ها�ضم �ضفيق وال ربعي المدهون وال محمود النواي�ضة وال حيدر 
حيدر وال �ضليم بركات وال اأحمد داود وال �ضيد خمي�س وال علي 
ح�ضين خلف وال يحيى يخلف وال جميل هالل وال يو�ضف النا�ضر 
وال عماد عبد الوهاب وال اآدم حاتم وال في�ضل حوراني وال ر�ضاد 
اأبو �ضاور وال محيي اال�ضيقر، وال ب�ضام اأبو �ضريف وال ليانة بدر وال 
جليل حيدر وال ناتا�ضا المعاني وال الطيف ال�ضبحي لجميل حتمل 
متنّقاًل بين بيتي في محّلة اأبو �ضاكر ومقّر مجّلة »الموقف العربي« 

في نزلة اأبو طالب و»دار ابن ر�ضد« في البربير.
ال اأحد من هوؤالء الغرباء وغيرهم بقي هناك.

بل اإن بع�ضهم لم يعد موجودًا على قيد الحياة.
اأعرف كل هذا واأ�ضعه ن�ضب عينيَّ المتطلعَتين اإلى االأفق البعيد.

 
امتحان الحنين

هناك نفٌر من االأ�ضدقاء علَم باأمر ذهابي اإلى بيروت، منهم ال�ضاعر 
موؤلم  بامتحان  لي  وتنّباأ  �ضبق  ال��ذي  اأب��راه��ا  زر�ضناي  االأري��ت��ري 

اأمجد نا�شر

للحنين عندما عدت اإلى االأردن اأول مّرة. وكانت نبوءته 
قا�ضية. لم يقل اأبراها �ضيئًا هذه المّرة، الأنه �ضيّدخر ذلك 
مخلوف  عي�ضى  اللبناني  ال�ضاعر  اأم��ا  عودتي.  اإل��ى حين 
مني، بكلمة �ضافية الكرم، في حفل توقيع كتابي   الذي قدَّ
»�ُضرَّ من راآِك« في باري�س قبل ثالثة اأيام من �ضفري اإلى 
اإن بيروت �ضت�ضتقبلني بب�ضعة  قائاًل  لبنان، فات�ضل بي 

�ضوارع نظيفة واأعالم على طول طريق المطار!
الترتيبات  اإل���ى  ���ض��اخ��رًا،  ُي�ضير،  مخلوف  عي�ضى  ك��ان 
رئي�س  اأول  ال�ضتقبال  اللبنانية  الحكومة  بها  قامت  التي 

جمهورية فرن�ضي يزور لبنان منذ ا�ضتقالله.
ويبدو اأن مفاو�ضات �ضاّقة اأجرتها حكومة رفيق الحريري 
مع »حزب الله« بغية رفع �ضور قادة الثورة االإيرانية المعّلقة 
على جانَبي طريق المطار كي ال يلتب�س االأم��ر على جاك 
�ضيراك فيظّن اأن طائرته حّطت في طهران بداًل من بيروت.

وقد اأ�ضاب عي�ضى مخلوف كما �ضيّت�ضح، لي، الحقًا.
كان على متن طائرة »طيران ال�ضرق االأو�ضط« التي اأقّلتنا 
اإل���ى ب��ي��روت، وه��ي م��ن ط���راز »ج��ام��ب��و«، ف���وٌج �ضياحّي 
اإلى جانب اللبنانيين والعرب. وكان ذلك اأمارة  اإنكليزي 
الحروب  عنها  قطعت  التي  فبيروت  التفاوؤل.  اإل��ى  تدعو 
المتعاقبة كل مالم�ضة مدنّية مع العالم الخارجي تتاأّهل، 
قبل  من  للزيارة، خ�ضو�ضًا  �ضالحًا  مكانًا  لتكون  ثانيًة، 
االأوروبيين الذين ارت�ضمت �ضورتها في اأذهانهم كم�ضرح 

للت�ضفيات البدنية العنيفة واالختطاف.
ا تزل �ضور المختطفين الغربيين ب�ضحناتهم المعّذبة،  فلمَّ
البريطانية  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  بّثها  على  داأب���ت  ال��ت��ي 
ا تزل الكتب التي  المختلفة، ماثلة بقّوة في الذاكرة. ول�مَّ
االأ�ضر  ظلمة  في  المريرة  تجربته  عن  بع�ضهم  اأ�ضدرها 
ال�ضّياح  يفّكر هوؤالء  اأن  فبمجّرد  االأ�ضواق.  في  موجودة 
االإنكليز بزيارة بيروت فذلك يعني اأن محنة مواطنيهم تيري 
ويت وجون مكارثي وجاكي مان وبرايان كينان اأ�ضبحت 
ال�ضوت والع�ضبة  بيروت كاتم  اأخ��رى.  بيروت  ذّم��ة  في 
التي تغّطي العيَنين والم�ضير المجهول واالأقبية الرطبة.

من  ع��دد  وج��ود  اأي�ضًا،  نظري،  لفَت  الطائرة  متن  وعلى 
ال��ع��رب ال��ذي��ن ي��ظ��ه��رون ف��ي �ضمت رج���ال االأع��م��ال ت��دلُّ 
النّقالة وامتعا�ضهم  اأزياوؤهم وحقائبهم وهواتفهم  عليهم 
غير  بلحى  الذاهبين  االآ�ضيويين  جيرانهم  من  ال�ضامت 

م�ضّذبة ود�ضادي�س بي�ضاء ق�ضيرة اإلى الحّج. 
وال�ضائح  العائد  المواطن  تجتلب  اإذن،  بيروت،  هي  ها 
االأجنبي ورجل االأعمال العربي والعابر اإلى وجهة اأخرى 

والمقتفي خيط حنين مثلي.
منها.  اقتربنا  تمامًا عندما  بيروت �ضافية  �ضماء  تكن  لم 
ة  ومترا�ضّ داكنة  رمادية  لي�ضت  لكنها  غيوم  هناك  كانت 
كغيوم لندن بل �ضمحة، متراخية على خلفية �ضماء عميقة 
الطائرة  ب��دت رّن��ة من االأ�ضف في �ضوت كابتن  ال��زرق��ة. 
اإنه  قائاًل  ا�ضتدرك  لكنه  الغائم  الطق�س  نباأ  اأبلغنا  ال��ذي 

باإمكاننا، مع ذلك، اأن نرى بيروت من الجّو.
الحت المدينة من�ضغطة، بكثافة، بين الجبل والبحر. لي�س 
من  والبحر  ورائ��ه��ا  من  فالجبل  منب�ضط،  عمق  لبيروت 
اأمامها ولي�س لها اإالَّ اأن تنفل�س على امتداد الرقعة ال�ضيقة 
ان. وهي تلوح لمن يراها، من  التي يتنازعها هذان الحدَّ
يمتّد نحو ع�ضرة  ل�ضان  ف��وق، ه�ضبة مندفعة على �ضكل 
الذي  هو  الجبل  �ضغط  ك��اأن  البحر.  داخ��ل  كيلومترات 

دفعها على هذا النحو الالفت في زرقة المتو�ّضط.
كتبه  ال��غ��اوون«،  »دار  لدى  قريبًا  ي�ضدر  كتاب رحلة  ■ ف�ضل من 

ال�ضاعر اإثر زيارته لبيروت �ضنة 1996 بعد 14 عامًا من الغياب.
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ر�ضمتان
لل�ضاعر 
االإ�ضباني
لوركا.

لقد مرَّ وقٌت كثير على افتراقنا. هذا اأف�ضل ما يمكننا، 
اب��ت��ع��ادن��ا واح����د ع���ن االآخ�����ر، م��ن��ع ال��ج�����ض��د م���ن طلب 
التفاحة التي  التال�ضق والروَحين من الموّدة. ولتنعم 
ق�ضمناها وتركناها على الطاولة باهترائها، ولُيكمل العفن �ضنيعه 
للبعد. ما نكمله من البعد لي�س  اأق��ّل ما يمكن  بقهوة الفنجان. هذا 
اأق�ضى مما بداأناه منه. كان علينا اأن نكون بعيَدين في نف�س الغرفة، 
وبعيَدين حين بات كل واحد منا في بلد. هنا �ضم�س، وهناك مطر. 
هنا مطر وهناك �ضم�س. هنا ليل وهناك نهار، هنا نهار وهناك ليل. 
بّد منه، فحتى حين كنا  البعد كان ال  هنا لغة وهناك لغة. كل هذا 
ن�ضير في ال�ضارع ويدانا مت�ضابكتان كان زمن بعيد يف�ضل بيننا. 
وحين تتكّلمين لم يكن ي�ضلني ال�ضوت، كاأننا في فقاعَتين فارغَتين 
من الهواء. ال ي�ضل ال�ضوت وال ي�ضل ال�ضمت وال الحزن وال كل 
ال�ضقاء الذي نبّثه لبع�ضنا عبر يَدينا المت�ضابكَتين. كنا منذ البداية 
اأننا باقترابنا ن�ضخر من وحدتنا، ولكن ال�ضخرية ال تدوم،  نعرف 
الت�ضاق  ي�ضنعه  ال��ذي  االهتراء  اإنها  بكثير.  منها  اأق��وى  والوحدة 

الجثة بالتراب، رغم اأنها منه.  
�ضواد  يلّونون  كانوا  ه��وؤالء  باالأ�ضدقاء،  نلتقي  اأن  جمياًل  كان  كم 
ما  اأن  مفتر�ضين  معًا  نكون  حين  مّنا  واح��د  كل  وح��دة  وحدتنا. 
يجعلنا معًا وحدنا هو الحب. كان الحب اأ�ضيدًا ُيذيب قلَبينا، حتى 
ال�ضحك  اأن ن�ضحك كل هذا  بنا  الحب. كم كان حريًا  لكثرة  ذاب��ا 
اأمام االأ�ضدقاء. ن�ضعل �ضجائر بع�ضنا، وننفخها اإلى الداخل وكاأننا 
نقّرب الموت، وقبل الموت العذاب الذي �ضيعي�ضه كل واحد منا قرب 
االآخر حين ُيقعده �ضرطان الرئة، اأو �ضرطان المعدة لكثرة الكحول 
كان  المتوّحدة.  عالقتنا  كومبار�س  االأ�ضدقاء،  مع  جرعناها  التي 
قعود المر�س الذي ي�ضبق الموت هو الذي يطلبه كل واحد لالآخر،  

طلبًا لل�ضفقة التي قد تغم�س عيَني حّب مّيت.  
وُن��داري��ه  نعرفه  كّنا  ال��ذي  االبتعاد  البعد.  لنف�س  كثيرة  اأي��ام  اإنها 

ون�ضقله ونعبده. ابتعاٌد للعبادة.
واأنت ت�ضفين ما األمَّ بي منذ طفولتي وُت�ضقطينه على الرجولة التي 
لم اأ�ضل اإليها، والتي لن اأ�ضل اإليها بح�ضبك. واأنا اأحّدثك عن المراأة 
الذي  عالمي  اأي  الرجال،  عالم  من  الخائفة  داخلك،  في  المتقوقعة 
المراأة  ح��ال  واأُ�ضقط  بح�ضبي وبح�ضبك،  واح��دة  م��ّرة  فيه  اأك��ن  لم 
الخائفة على مظهرك وطريقتك في الكالم وتناول ال�ضيجارة وجرع 
الكحول. كم كّنا ن�ضتحّق �ضفعة قوية لكّل منا على وجهه. �ضفعة مع 
كالم قا�ٍس يرافقها:»اأيها االأبلهان حان وقت اال�ضتيقاظ«. لكننا لم 
ن�ضتيقظ. اأحببتك وكنت نائمًا، واأحببتني وكنت نائمة. وم�ضينا في 

ا  نَّ ال�ضوارع واأكلنا كل هذا الطعام وجرعنا كل هذا الكحول ودخَّ
�ضنا ورق�ضنا والتيقنا باالأ�ضدقاء، وكّل مّنا نائم اإلى جانب اأهل  وح�ضَّ
كهفه. كّنا معًا ولكن كل مّنا في كهفه ينتظر اأوان اال�ضتيقاظ، ذاك 
الذي لم ي�ضل اأبدًا. اأهل الكهف احتاجوا اإ�ضارة من الله لي�ضتقيظوا، 

ونحن كّنا نحتاج اإلى �ضاعقة من ال�ضماء لم تنزل بنا. 
الطريق  جانب  اإل��ى  ال�ضّيارة  فيها  ركنِت  التي  الليلة  تلك  اأتذكرين 
تعتقدين  قفرًا، وكنت  المكان  ل. كان  اأترجَّ اأن  بهدوء  مّني  وطلبت 
اأنني �ضاأ�ضيع هنا ولن اأعود الليلة اإلى المنزل، �ضتتمّددين وحدك 
على �ضريرنا على ما اأردت. لكن في هذا العالم لم يعد من مكان قفر. 
على  ارمني  المنزل.  اإل��ى  الليل  في  و�ضاأعود  ال�ضحراء  في  ارمني 
عمق األف فر�ضخ تحت الماء و�ضاأعود في بطن حوت، ولن يكتفي 

بب�ضقي اإلى ال�ضاطىء، بل اإلى ال�ضرير مبا�ضرة. 
�ضامتًا  وكنت  الطريق  في  �ضاهمة  تقودين  كنت  نتكّلم،  لم  يومها 
�ضاهمًا في الطريق نف�ضها. الطريق التي اأ�ضرمتها بمو�ضيقى عالية 
تخرج من م�ضّجلة ال�ضّيارة، وبرغبة في قول �ضيء لم تقوليه، والتي 
كنت اأقي�ضها بُجمل تدور في راأ�ضي اأردت قولها �ضراخًا، لكنها لم 
ولم  ن�ضل،  ولم  الطريق  هذه  على  الُجمل  مئات  قطعنا  لقد  تخرج. 
تكّف الُجمل عن ت�ضميم الج�ضد من الداخل. كانت اأحاديث م�ضطربة 
وقوّية وقا�ضية وعالية النبرة تلك التي تدور في راأ�َضينا. لذا اأوقفت 
ال�ضّيارة اإلى جانب الطريق وطلبت مّني اأن اأترّجل. تظّنين اأنني لم 
اأكن اأ�ضتمع اإلى ما تهم�ضين به لنف�ضك، وكنت اأ�ضمعه بو�ضوح، لذا 

ترّجلت من ال�ضّيارة بكل اطمئنان.
ما الذي جعل ما بداأناه حّبًا... ق�ضوًة؟ لماذا كان على كل واحد مّنا اأن 
يتداخل في نف�س االآخر لُيلقي نظريته في العقد النف�ضية والوجودية. 
اأن يقتل كل واح��د مّنا ما عليه االآخ��ُر كي نحّقق  لماذا ك��ان علينا 
التناغم على ما اعتقدنا. هذه التفاهة الُم�ضتدامة اأطلناها. بذرة الحب 
التي نبتت منها عالقتنا كّنا ن�ضقيها - من حر�ضنا عليها - لكننا 
ًا. اأتذكرين ذاك النهار الذي قلت فيه اإن ال�ضاعر الذي  �ضقيناها غمَّ
في داخلي يقر�ضني. كم �ضاعرًا كان علّي اأن اأقر�س حتى اأ�ضير 
�ضنجابًا، كم ق�ضيدة علّي اأن اأرمي كي اأفرح ب�ضاعريتي المطرودة؟ 
قلت يومها اإن مجّرد ت�ضديقي اأنني �ضاعر يدّمرني، وكان ما تقولينه 
�ضحيحًا. اإذ اأنني دّمرتني ودّمرتك ودّمرت كل ما هو جميل فينا، 

وهاأنذا ما زلت األبط كل ما يقف في طريقي نحو الهباء.
 دمار دمار دمار كّل ما اأقوم به. اإلى الحتف اأجرجر ج�ضدي وكنت 
اأجرجرك، ولما راأيت اأن الحتف فعلّي ال مجّرد فكرة، حملِت اأمتعتك 
ورحلِت. كانت تلك الخطوة االأذكى التي قمِت بها منذ التقيت بي في 

ذاك الليل الم�ضّع. رحلت وكنت اأرى ظهرك بو�ضوح واأنت ت�ضيرين 
في الممّر اإلى غير رجعة، ولم اأ�ضرخ بك لتعودي رغم اأن �ضرخة 
مكتومة كانت عالقة في حنجرتي. اكتفيت بالنظر اإلى ظهرك الذي 
خرج من الباب، و�ضممت اآخر رائحة تركتها في المكان. وتركتك 

ترحلين.
طويل كل ذاك البعد الذي ما زال ي�ضيل كالقطران بيننا. ولكنه بعد 
ال بّد منه، طالما اأنك بتِّ تتقنين لغة جديدة وتنعمين بطق�س جديد 

غير الذي األت�ضق به واأحاول دفعه عّني دفعًا. 
اأنني  ت�ضّدقي  داخ��ل��ي حّتى  م��ن  اأُخ���رج جنوني  اأن  علّي  ك��ان  ه��ل 
ال��ذي  ذاك  عيَني  ف��ي  ينظر  ال��م��راآة  اأم���ام  ال��واق��ف  مجنون؟ جنون 
�ضخ�ضًا  اأنبعث  اأن  علّي  كان  يكون. هل  يعرف من  المراآة وال  في 
جديدًا من ال�ضرنقة التي تحوطني؟ لكنني ال اأعرف كيف تمّزق تلك 
ولم  فرا�ضة.  اأ�ضير  كي  دودة  ول�ضت  فرا�ضة  ل�ضت  فاأنا  ال�ضرنقة، 
اأتمّرن على تمزيق الغ�ضاء الذي ان�ضويُت في داخله ولم اأعد اأعرف 
اأم��ّزق الرحم. منذ ولدت كان  اأفق�س البي�ضة ولم  كيف اأخ��رج. لم 
الب�ضري  الكائن  ذاك  اأ�ضير  كي  الرحم  ليمّزق  ينتظرني  من  هناك 
الذي تعرفينه وال تعرفينه، والذي ترينه وال ترينه، والذي تم�ضكين 

يده ولكنك تم�ضكين �ضجرة ياب�ضة، يب�ضت مذ الم�ضت الهواء. 
وهاأنذا �ضرُتني كائنًا ال يتقن اللطافة.  ما عدت لطيفًا. اأجرجر اأذيال 
الخيبة خلفي. واحدًا تلو االآخر. حتى بات خلفي اأطنان من اأذيال 
الخيبة. لم اأعد لطيفًا، وكاأنني فقدت المران على هذه المتعة. االآن 
باإمكاني تدمير كل ما هو جميل. كل ما يّت�ضع للجمال في هذا الوقت 
الذي اأعي�ضه. الفتاة التي اأحببتها من بعدك. االأ�ضدقاء الذين يحّبونني 
الوجود  متعة  حّبهم.  اإل��ى  يحتاج  �ضخ�س  اأن��ن��ي  اأقنعتهم  وال��ذي��ن 
اأدّمرها،  كّلها  عي�ضي.  م�ضادر  العمل،  واالأق���ارب،  االأه��ل  نف�ضها. 
بجفن ال يرّف ويد ال تتراجع، وقلب قا�ٍس كالحجر. يا للحرب التي 
مت  اأ�ضّنها مع الال�ضيء، مع الفراغ العقيم الذي اأحمله معي اأينما يمَّ
ه حتى ي�ضبح فراغًا. كل حب  �ضطر الفراغ. كل �ضيء ممتلىء اأمت�ضّ

ت لطافتي. لقد انهزمُت.  ي�ضلني اأبادله �ضّمًا. لقد �ضحَّ
كان على كل هذا الحب اأن ي�ضير ُبعدًا. اإنه زمن طويل من البعد، 
ولكن ال بّد منه، كي يحين وقت االعتراف. كان علّي اأن اأفّك ت�ضابك 
يَدينا، برغبتك اأو رغمًا عنك. الأنني متواطىء مع الدمار، واأنا �ضيفه 
اإليك  اأمّد يدي، بل اأنظر  اأتركك تغرقين وال  الحا�ضم. كان علّي اأن 
اإذا  الأن��ك  الأنت�ضلك،  يدي  م��ددت  ما  ولكن  بالراأفة،  واأ�ضعر  تغرقين 
الهواء الوهمّي، وال ي�ضعف  فاأنا غريق  كنت تغرقين بماء موهوم، 
غريٌق غريقًا. وكان علّي اأن اأ�ضهد موت اأعزاء ورحيل اأ�ضدقاء بينما 

فيديل �شبيتي

الدمار. كحال  من  اأ�ضوَد  ثقبًا  داخلي  في  الحزن  وي�ضتّد  تغرقين، 
النجم الذي حين ينطفىء يبتلع نف�ضه اأواًل ومن ثم يبتلع كل �ضيء. 

هكذا ي�ضير الحزن حين يتكّثف... دمارًا. 
اأتذكرين ذاك اليوم الذي ُعدِت فيه اإلى البيت تحملين هّرًا �ضغيرًا 
بين يَديك. يومها فّكرُت باأمرين، اإما اإنك تطلبين ولدًا واأنا كعادتي 
ال اأ�ضتمع، واإما تريدين هّرًا ترّبينه وي�ضير رجاًل يحّل محّلي. من 
النظرة االأولى كرهته ذاك الهّر رغم نظرة العطف التي نظر بها اإلّي 
يكبر  كان  اأكثر.  اأكرهك  و�ضرت  كرهته  يَديك.  بين  مختبىء  وهو 
وكان كرهي ينمو. �ضار يترك وبره في كل مكان ليتحّداني، واأنا 
اأترك الوب�ر في ك�ل مك�ان الأُريه اأنني غير مكترث. وبر وال اكتراث، 
اأع��وم على بحيرة من  اأن��ا  وبر وال اكتراث، وبر وال اكتراث، وها 
الوبر والال اكتراث. الهّر �ضار رجاًل، واأنا �ضرت هّرًا. ولكنه بقي 
ي�ضتحّق التم�ضيد واأنا ال األقى اإال الركل الأبتعد عن مائدة العا�ضقين. 
طال البعاد، ولكن البعاد يطول. هذا من عاداته ومن �ضميمه. البعاد 
قلت  �ضُ وق��د  ال��دم��ار  �ضيف  اأن��ا  وللدمار.  وللحزن  ل���الأرق،  م  م�ضمَّ
�ضفرتي لكثرة ما قطعت. على عك�س كل ال�ضيوف التي تبور، تزداد 
�ضفرتي األقًا كلما قطعت. واالآن  ُت�ضحكني �ضوداوية �ضيوران، نعم 
اإلى هذه المرحلة و�ضلت، وت�ضحكني �ضوداوية كافكا و�ضخريته، 
المعّري. من كتب عن  العالء  اأبي  اأ�ضعر بكوميديا  اأخبرك كم  ولن 
ال�ضوداوية منذ بدء الكتابة؟ منذ بداأ الب�ضر يعرفون اأنه يمكنهم اأن 
ُيخرجوا م�ضاعرهم بوا�ضطة اللغة... كتابة. من كتب في ال�ضوداوية، 
ومن كان �ضوداويًا، ومن اأّرقه الخوف من كونه؟ اجمعي كل هذه 
ال�ضوداوية، واجعليها رزمة واحدة، و�ضتجدين اأنها رزمة �ضغيرة 
الذي  ال�ضوداوية  المر�ضوف برزم بال نهاية. حقل رزم  في حقلي 

ال ُيحيطه النظر.   
اأنت اأردت اأن يكون الب�ضر االآخرون كومبار�س فيلمنا. ولكن ها هو 
الكومبار�س يتدّخل في مجريات الفيلم، ال فيلم بال كومبار�س فاعل. 
ولكن  الحياة،  وا�ضعًا و�ضع  فيلمنا  ا�ضتديو  يكون  اأن  اأردت  واأن��ت 
الفيلم ال ُيكمل اإلى االأبد، من اأدبيات الفيلم اأن يكون مخت�ضرًا. هذا 
ما تمّكن منه الب�ضر مذ عرفوا اأن مخّيلتهم التي تدور في روؤو�ضهم 
يمكنها اأن ت�ضير �ضورًا منظورة. واأنت تعرفين ذلك، ولكنك اأبيت 
اأن تفّكري كما يفّكر الب�ضر، كما اأبيُت اأنا نف�ضي. لكن للفيلم نهاية، 

وقد ال تكون �ضعيدة، خ�ضو�ضًا واأننا ُمخرجاه. 
الدمار، الدمار. 

هاتي كل المدّمرين، هاتي هتلر، ونيرون، وفرويد و�ضتالين، وكل 
حّبة  و�ضتجدينه  واجمعيه،  الدمار  كل  هاتي  الفل�ضطينية.  الق�ضية 
رمل في �ضحرائي. اأنا �ضيف الدمار، واأنت تعرفين ذلك، واعتقدت 
اأنك �ضت�ضاعدينني في التدمير، ولكنك ارتهبت منه قبل اأن تتمّكني 

من امت�ضاق �ضيفه حتى. 
بعدما  ثم  الرق�س،  عن  فيها  تتوّقفي  لم  التي  الليلة  تلك  اأتذكرين 
اأُنهكِت اأ�ضدلت راأ�ضك على البار ورحت تبكين كطفل اأ�ضاعته اأّمه 
في الح�ضد؟ كنت اأعرف اأنني �ضبب بكائك، لم اأقل لك حينها اإنني 
اأعرف، ولكنني اأخبرك االآن. اأعرف اأنني كنت �ضبب بكائك، والحّجة 
التي �ضقِتها الأ�ضدقائك باأنك تبكين موَت قريب، فهمتها اأي�ضًا. كنت 
تبكين موتي، موتك، موتنا، موت الحب االأبله الذي جرجرناه من 

�ضعره كي ي�ضير عبدنا. 
اأتذكرين تلك الليلة حين تهنا في الغابة، وكان القمر بدرًا. كان علينا 
اأن نكون وحدنا مّرة جديدة ونادرة، وجهًا لوجه، والقمر بدر كما 
في االأفالم الرومن�ضية، اأو كما في االأفالم التي يتحّول فيها الرجال 
اإلى ذئاب. لم اأعرف حينها كيف اأفتح حديثًا بيننا، واأنت لم تعرفي. 
االأل�ضنة  لكن  وب�ضيط،  �ضهل  ه��ذا  حبنا،  د  ن��ج��دِّ اأن  باإمكاننا  ك��ان 
تتعرقل في لحظات كهذه، لكثرة ما في القلب من حذر. يا الحذر 

المت�ضّبث ب��االأوردة. يا الحذر الملت�ضق ب�ضقف االأدمغة. يا الحذر 
كان  االأل�ضنة.  عاقد  الحذر  يا  واالأط���راف.  االأ�ضابع  في  المرتع�س 
الحذر ثالثنا، والبدر مراقب. قلت لك ليلتها ب�ضوت الرجل الممّل 
والم�ضطهد: »اتبعيني و�ضاأجد الطريق«. لم ترغبي باإيجاد الطريق، 
وال اإيقاف لعبة الحذر، وال العودة اإلى حيث االآخرون الذين ل�ضّدة 
ما كانوا كومبار�ضًا كان باالإمكان عر�ضهم في محال ال�ضخ�ضيات 
الم�ضتعملة. كنت تريدين طريقًا اآخر، واأنا كنت اأعمى من اأن اأراه. 

اأعمى بعيون م�ضدوهة. 
ال�ضهيق  يغّير  الجديد  المكان  البعاد. وال �ضير في ذلك.  لقد طال 
والزفير وطريقة الم�ضي وال�ضحك والكالم واالأكل. المكان الجديد 

يرمي القديم في كوالي�س الم�ضرح المعتمة.
حين  قلت اإنني �ضاأخونك، واعتقدت اأنني اأمزح بينما كنت متاأّكدة 
اأنني جّدي، لم اأكن جّديًا فعاًل، ولكن تاأّكدك جعلني اأ�ضّدق نف�ضي، 
اأن��ن��ي جميل  ف��ّك��رت  ت��راودن��ي ع��ن نف�ضي.  اأن راح���ت نف�ضي  اإل���ى 
وباإمكاني م�ضاجعة امراأة تعجبني، واأنك ال بّد ت�ضاجعين غيري. 
�ضرخت بي، هلّم بنا اإلى الخيانة، عّلها ترتق ثقب ال�ضجر. ولم يكن 
�ضجرًا، ولم يكن يومًا ندمًا، كان لعبة ال�ضّن التي تقنع العاطفي اأن 

دماره من  �ضنيع عاطفته.
الخيانة.  تراقبين حدث  اأجعلك  اأن  اأن��وي  اأك��ن  لم  ولكن �ضّدقيني، 
وقوفك في الباب واأنت تراقبين ج�ضد ام��راأة اأخرى ي�ضعد وينزل 
فوقي، كان مح�س �ضدفة. هذا اأكثر االعتذارات �ضدقًا من بين التي 

يمكنني تقديمها.
نزاوج  اأن  اأبينا  لكننا  النيرفانا،  مو�ضيقى  يكره  م��وزارت  يكن  لم 
بينهما. لم يكن البيت يكره ج�ضَدينا فيه، لكنهما كرها البيت. كان 
باإمكان قطع اللحم اأن تن�ضج على عين الغاز، لكننا لم نجلب لحمًا 
طّباخي  تركنا  وناأكلها،  نق�ّضرها  فاكهة  وال  لُنن�ضجه،  البيت  اإل��ى 
ناأكله. هذا  لنا ما  ال�ضهر يختارون  اآخ��ر  المطاعم منتظري روات��ب 
ما يفعله الع�ضاق حين تكون الحياة التي ُتغلفهم اأهّم منهم. هذا ما 
يفعله الع�ّضاق حين ين�ضون ع�ضقهم وحين ي�ضعونه على الرّف قرب 

البانادول واالأم�ضال وفرا�ضي االأ�ضنان والتفاح المهترئ.
يعرف كورت  ك��ان  لو  النيرفانا  ليكره مو�ضيقى  م��وزارت  ك��ان  ما 
قلقنا من  ك��ان  وم��ا  ن��ي��وي��ورك.  ف��ي زواري���ب  كوبين ويت�ضّكع معه 
جميعًا  ليكرهوا  ج�ضَدينا،  في  مكوثنا  ومن  البيت  ومن  الر�ضيف 
نملك  كّنا  الذين  نحن  لكننا  بالكحول.  ال��وق��ت...  الإ�ضاعة  نفعله  ما 
حينها  راقنا  وق��د  لنا.  ي��روق  ما  بينها  من  لنختار  التلوين  اأ�ضابع 
اللون االأ�ضود. والر�ّضامون الذين نحّبهم تالفوا اللون االأ�ضود في 
لوحاتهم. رموه من العلبة مذ ا�ضتروها. بينما كانت عينانا على اللون 
االأ�ضود مذ دخلنا متجر بيع االألوان. يا لتفاهة الر�ضم والمو�ضيقى 

والرق�س والم�ضرح. وحَدها الكتابة ع�ضونا الذي لن نبتره.
وها اأنا اأترك روحي خلف ج�ضدي. اأم�ضي وتم�ضي خلفي. تتو�ّضلني 
اأن اأُدخلها في الج�ضد ولكني اآبى، فلت�ضَق الروح في هذا الم�ضير 
الطويل، فقد اختارت اأن تكون عاطفية، وهذا جزاوؤها. وال خوف 

على الج�ضد، فهو من التراب واإلى التراب يعود. 
��ان �ضرب الوغد فهناك جدول  اأيَّ »ما الحياة اإال ينبوع م�ضّرة، لكن 
م�ضموم«، طالما كنت ترّددين. ما هو الينبوع حامل الم�ضّرة؟ من 
هو الوغد؟ ماذا تعنين بجدول م�ضموم؟ لن اأناق�ضك، ولكن لبالغة 
هذه الجملة ال بّد اأنك كنت على حق. واأنا ل�ضعفي اعتقدت اأنك على 

حق دائمًا. 
للتبرير،  لي�س  االأث��داء.  النظر في  اأُجيل  العراة رحُت  على �ضاطىء 
ولكنني كنت اأريد اأن اأعرف ما الفرق بين االأثداء. لكنك نظرت اإلّي 
نظرة معاتبة، لي�ضت قا�ضية ولكنها عميقة. كمن يجلب امراأً اإلى نهر 
العاريات واأتاأّملهن،  اأنظر في  الجّنة ويمنعه عنه. رحت  الخمر في 

ولرّبما حّققت انت�ضابًا. كان �ضعبًا علّي اأن اأقطع في �ضنوات ع�ضر 
كل هذه الم�ضافة، من قريتي البعيدة حيث فخذ فتاة بمثابة الخطيئة، 
اأني ر�ضعت  اأث��داء الن�ضاء المتروكة، هكذا، للنظر. وال تن�ضي  اإلى 
اأّم��ي خم�ضة ع�ضر يومًا فقط، ال غير. وك��ان ج��ّدي يجلب  من ثدي 
ْور، الأنه ير�ضيهم  لنا الحليب من قبر�س بمراكب ال�ضّيادين في �ضُ
اأبي كان م�ضغواًل بالثورة، تلك التي �ضتجعله  بقناني العرق، والأن 
الحليب  اأط��ف��ال  لكن  الحليب،  يجرعون  اأط��ف��ااًل  كّنا  بالقّوة.  ق��ائ��دًا 

يتن�ّضقون رائحة اآبائهم ولو كان البارود يغّطي اأج�ضادهم.
ولم اأنظر اإلى ثدَييك، فاأنا اأعرفهما. كان علّي التفريق بين ال�ضغيَرين 
المتروَكين  اأو  النا�ضَجين  والكبيَرين  المترّهلين  اأو  الم�ضدوَدين، 
للقاء البطن. كان علّي اأن اأت�ضّبث باالأثداء كي ال اأقع في جورة الفرج 

العميقة. جورة لنهمها رحت اأكره ع�ضوي. 
»األم تَر ماذا فعل رّبك باأ�ضحاب الفيل؟«، بلى راأيت، ولكن ما كان 
عليه اأن يفعل كل ذلك، كان باالإمكان ثنيهم عن قرارهم بالتفاو�س. 
لكن القتل جزء من الم�ضهد المدّوي، كّلنا نع�ضق م�ضهد القتل كيفما 
�ضة اأو بالقنبلة النووية. القتل يخف�س  كان، �ضواء باالأحجار المروَّ
اأعدادنا نحن فيرو�ضات هذا الكوكب. وبما اأننا فيرو�ضات واعية، 
باأنه  اأح��ٌد  ك  ُيقنعنَّ وال  ونعرفه،  قريب  ففناوؤنا  لنفنى،  القتل  نع�ضق 
الفردية  بحياتنا  نفّكر  كّلنا  قادمة.  لحياة  ذّريته  يترك  واأن��ه  خالد، 
ل  الباقية، وليذهب الجميع اإلى الجحيم. واإال لماذا اخترعنا اإلهًا يبجِّ
االأف��راد، بع�ضهم اإلى جّنته واآخ��رون اإلى جحيمه، وكلٌّ يطلب اأحد 
الخياَرين لنف�ضه فقط، دون غيره؟. في النهاية كّلنا �ضنعود اأفرادًا، 

في اليوم الذي �ضتلتهي فيه االأّم عن ر�ضيعها. 
ثم وكان من الوّد بيننا ما كان، اأنت تبداأينه �ضحكًا، واأنا تهريجًا. ثم 

في برهة انتهى. الوّد كالكائنات اأي�ضًا، ينتهي في لحظة.
اأتذكرين حين اأقنعتني اأن اأكيا�س النايلون م�ضّرة بالبيئة؟ قلت اإن 
واحدها يحتاج اإلى خم�ضمئة عام كي يتحّلل، وا�ضتريت كي�ضًا من 
البيئة،  الكي�س �ضيحمي  اإن هذا  قلت  ع،  للتب�ضّ القما�س مخ�ض�ضًا 
واأنا مذ رحلت اأطلب اأكبر عدد من االأكيا�س. اأ�ضع كل غر�س في 
كي�س. ال�ضابون في كي�س والمعّلبات في كي�س، والخ�ضراوات في 
كي�س ولحم ال�ضوي في كي�س، والكفتة في كي�س، والدجاج واأوراق 
واإذا  كي�س،  في  منها  كل  اختالفها،  على  والم�ضاحيق  التنظيف 
اأ�ضع كل منها في كي�س.  اأو �ضحيفة  اأن ا�ضتريت قمي�ضًا  �ضدف 
ال اأفعل ذلك انتقامًا من البيئة، فلتذهب البيئة اإلى مثواها االأخير، 
ال يعنيني اأمرها البّتة، بل اأفعل ذلك في �ضبيل تغيير العادات التي 
لين منه  اأك�ضبتني اإياها. مثاًل ورق التواليت، ذاك الذي كنت تف�ضّ
اأ�ضتري  بّت  االآن  تقولين.  للبيئة كنت  اأف�ضل  الُمعاد ت�ضنيعه. هذا 
وال��ذي  الثمن،  والغالي  والناعم  النظيف  االأبي�س  التواليت  ورق 
اإلى ورق  �ضيتحّول  به  موؤّخرتي  م�ضح  بعد  الزبالة  في  اأرميه  حين 
تواليت ُمعاد ت�ضنيعه راأفة بالبيئة. ورق التواليت الجديد، هو انتقام 

موؤّخرتي من جاللة البيئة وفخامة عاداتك.
قلِت اإنني لن اأربح جائزة نوبل ولم اأربحها. قلِت اإن مقاالتي التي 
ثابت  رات��ب  على  منها  اأ�ضتح�ضل  وظيفة  اإل��ى  تو�ضلني  لن  اأكتبها 
يمّكنني من دفع اإيجار المنزل كي ال اأعي�س في ال�ضارع، ولم اأتوظف 
بالكتابة  واإن عالقتي  �ضاذج  اأدب��ي  اإن  وقلت  ال�ضارع.  في  وُرميت 
�ضكلية، واإن مجموعاتي ال�ضعرية لن ت�ضتفز اأحدًا، وكنت على حّق. 
اأن  قبل  ب�ضرعة  �ضاأهرم  بل  ُي�ضعفني،  لن  الجميل  اإن قوامي  وقلت 
اإنك لن تاأخذيني معك  اأ�ضتغّل قوامي، وقلت  اأ�ضتغّله، وهرمت ولم 
اإلى حيث ت�ضافرين، الأنني اأرى الحياة من عين �ضّيقة، وكانت عيني 
ت�ضيق وت�ضيق حتى ما عدت اأرى، وكنِت دائمًا على حق. كم كنِت 
على حق حين رفعتني بطرَفي اإ�ضبَعيك من جورة الخراء اإلى تحت 
الدو�س، وكم كنت على حّق حين عدِت ورميتني في جورة الخراء.  
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عارية في 
معر�س.

كنُت �ضغيرًة حين اأملْت علينا معّلمة التربية االإ�ضالمية 
الله  يجعل  لم  »ل��م��اذا  �ضاألتها:  والم�ضيح،  مريم  ة  ق�ضّ
اأن�َضها  لم  بق�ضوة  ووّبختني  نهرتني  ر�ضولة«؟  العذراء 
حتى اللحظة. كبرت وكبر �ضوؤالي معي وت�ضّعب من: لماذا ال تكون؟ 
ال  ول��م��اذا  واح���دة؟  ر�ضولة  النبّوة  تاريخ  في  يوجد  ال  لماذا  اإل���ى: 
ن�ضتطيع اعتبار المجدلية نبّيًة طالما اأنها عانت الم�ضّقة نف�ضها التي 
عانى منها الر�ضل كلٌّ من اأبناء قومه؟ ثم اإذا كانت هي حقًا بمنزلة 
ال�ضموات  اإل��ى  معراجه  في  العربي  الر�ضول  يرها  ل��ْم  فلَم  الر�ضل 

وروؤيته االأنبياء جميعًا؟
هذه الذكورية المعّممة في الدين �ضنواجهها في كل �ضيء، و�ضنجدها 
في التاأريخ خ�ضو�ضًا، ال بل وفي تاأريخ ال�ضعر اأي�ضًا، ولنا في ما 
قام به ابن عبد رّبه االأندل�ضي في »العقد الفريد« مثال �ضاطع، حيث 
ذكر فيه اأ�ضماء اثنتين وثالثين �ضاعرة، من بينهن عائ�ضة القرطبية 
والجارية العجفاء وح�ّضانة اليتمية وغيرهن ممن برزن على حد قوله 

دًا عدم ذكر بيت �ضعري واحد الأي منهن! في ع�ضره، متعمِّ
»يا حبيبي/ اقفْز اإلى �ضريري/ وال تخ�َس �ضيئًا/ واإذا انك�ضر/ فاإن 

»الب�ضع ال�ضغير«/ هنا الإ�ضالحه« )�ضاعرة اأفغانية ُمغفلة اال�ضم(.
لم يكتِف ال�ضعراء باإق�ضاء �ضوت المراأة عبر تغييبها، بل تقّم�ضوا 
دورها اأي�ضًا في ق�ضائدهم االإيروتيكية، وعّبر البع�س عن حاجاتها 
عبر  ال��رغ��ب��ة،  الآل��ي��ات  دائ��م��ًا  خا�ضعة  جعلها  ف��ّج  ب�ضكل  الج�ضدية 
ا�ضتنطاق ج�ضدها ور�ضده في اأدق تفا�ضيله الح�ّضية، االأمر الذي 
جعل البع�س يخترع اأنثى من خياله وُيطلقها في عالم ال�ضعر على 
اأنها �ضاعرة اإيروتيكية كما فعل ال�ضاعر الفرن�ضي بيار لوي�س حين 
اخترع �ضخ�ضية ال�ضاعرة اليونانية بيليتتي�س، وكما فعل ال�ضاعر 
الفرن�ضي �ضيلفان كورتو حين اخترع �ضخ�ضية ال�ضاعرة االإنكليزية 

كالرا اإليوت... اإلخ.
بامرئ  ب��دءًا  العرب  ال�ضعراء  اأ�ّض�ضه  ال��ذي  االإيروتيكي  المخزون 
القي�س والنابغة الذبياني واأب��ي نوؤا�س وطرفة بن العبد واأو���س بن 
حجر واإليا�س اأبو �ضبكة وال�ضّياب والبياتي والحيدري ونزار قّباني 
بع�س  في  دروي�س  محمود  وحتى  لعيبي  و�ضاكر  الحاج  واأن�ضي 
الغريبة« وقا�ضم حّداد في  ن�ضو�ضه خا�ضة في مجموعته »�ضرير 
اليوم،  �ضعراء  نا�ضر وكل  واأمجد  ليلى«  »اأخبار مجنون  مجموعة 
التي  والموروثات  االأ�ضاطير  تراكم  اإنتاج  المخزون هو  اأقول هذا 
تناولت الج�ضد االأنثوي عبر جغرافية مح�س جن�ضية، واإن جاءت 
تلك الكتابات بل�ضان اأنثى، لكّنها تظّل كتابات ذكورية توحي بفطرة 
اأن  في  يرغب  وما  للمراأة  ة  الخا�ضّ روؤيته  وتمّثل  الغريزية،  الرجل 

�ضخ�ضية  ع��ل��ي��ه  ت���ك���ون 
��ل،  االأن����ث����ى ال���ت���ي ي��ف�����ضّ
اإ������ض�����اف�����ة اإل����������ى اأن����ه����ا 
رجولية  بجراأة  م�ضوغة 
وا�ضحة  ب��ورن��وغ��راف��ي��ة 
المراأة  لحظات  اأكثر  عن 
وخ�ضو�ضية،  اإيرو�ضية 

فلم تعّبر تلك الكتابات على كثرتها عن المراأة بالقدر الذي عّبرت 
فيه عن اأحوال الرجل بالدرجة االأول��ى، فاإذا ما ا�ضتندنا اإلى فكرة 
اأّن الج�ضد يلعب من وراء الذات كما اأو�ضح المفّكر علي حرب في 
كتابه »الحب والفناء« فاإن كل الكتابات الذكورية التي ا�ضُتنِطق فيها 
الج�ضد االأنثوي باطلة وال يجب اال�ضتناد اإليها نظرًا للّدال الذي يلعب 
من وراء المعنى والمدلول، وبما اأّن هناك عالقة ما بين لعبة الج�ضد 
ولعبة الدال والمدلول فاإّن الج�ضد ُيعرب عن نف�ضه بوا�ضطة الدال 
اإّنما عّبروا  ذاته، ولذا فاإن ال�ضعراء الذين ا�ضتنطقوا ج�ضد المراأة 
عن اأج�ضادهم ولّذاتهم و�ضهواتهم هم، لغياب االأع�ضاء االأنثوية عن 

واقع الج�ضد الذكوري الم�ضتقيم بخ�ضونته.
ذلك  على  يقدمون  ال�ضعراء  التي جعلت  االأ�ضباب  اأه��م  اأح��د  ورّبما 
اأن تكون  القديمة والتي يجب  الع�ضور  النمطية في  المراأة  �ضورة 
والتقاليد  ال��ع��ادات  وت��ح��ّدده��ا  ال��دي��ن،  يحّددها  التي  االأط���ر  �ضمن 
ال�ضائدة في المجتمع، ورّبما ل�ضّد الفراغ الذي تركته المراأة ال�ضاعرة 
اأن  اأكثر موا�ضيعها ح�ضا�ضية والت�ضاقًا بج�ضدها، خ�ضو�ضًا  في 
لكل  خ��رق  بمثابة  ك��ان  الوقت  ذل��ك  في  اإيروتيكية  ق�ضيدة  ت��داول 
�ضرّية  بطريقة  تتّم  فاإنها  التداوالت  تلك  تّمت  واإن  اأخالقي،  هو  ما 
وكاأنها تل�ض�س من ثقب باب مو�ضد، فكيف بكتابتها.لذلك لجاأت 
ال�ضاعرات قديمًا اإلى الهيولي الوجودي االأو�ضع، ووجدن في الحب 
المطلق الُمعطى والتعوي�َس االأن�ضب للتعبير عن اإيروتيكيتهن، ولعل 
ال�ضعر والكتابات ال�ضوفية تبّين ذلك بمقاربة خاّلقة بين االإيرو�ضية 
حتها �ضاعرة الت�ضّوف االأ�ضهر رابعة العدوية  وال�ضوفية التي و�ضّ
ين: حبَّ الهوى/ وحّبًا  لله وللوجود: »اأحّبك حبَّ في و�ضف حّبها 
الأنك اأهل لذاكا/ فاأّما الذي هو حب الهوى/ ف�ضغلي بذكرك عّمن 
�ضواكا/ واأّما الذي اأنت اأهل له/ فك�ضفك لي الحجب حتى اأراكا/ 

فال الحمد في ذا وال ذاك لي/ ولكن لك الحمد في ذا وذاكا«.
وقولها اأي�ضًا: »وليتك تحلو والحياة مريرة/ وليتك تر�ضى واالأنام 
العالمين  وبين  وبيني  عامر/  وبينك  بيني  ال��ذي  وليت  غ�ضاُب/ 
ال��ذي فوق التراب  ال��ود فالكل هّين/ وكل  اإذا �ضّح منك  خ��راُب/ 

تراُب«. واأي�ضًا: »كاأ�ضي وخمري والنديم ثالثة/ واأنا الم�ضوقة في 
المحّبة رابعة«.

هنا تحديدًا يتجّلى ما اأو�ضحه نيت�ضه من عداوة للحياة االإيرو�ضية 
بالوجود، فغياب  اأو  االإلهية  بالذات  اأو  بالذات ولها  اإّما  التلّذذ  عبر 
ال�ضهوة الج�ضدية االأنثوية عن الكتابات ال�ضوفية تظهر ب�ضكل اآخر 

اأكثر عمقًا.
نتيجة  هو  قديمًا  العربيات  ال�ضاعرات  اّتخذته  ال��ذي  المنحى  ه��ذا 
طبيعية لقمع ال�ضهوة االأنثوية على مّر الع�ضور، خا�ضة واأن البحث 
ترّبى  التي  االأ�ضا�ضية  المحّرمات  من  يعتبر  الجن�س  مو�ضوع  في 
عليها الوعي االإن�ضاني، فكان هذا االتجاه »االأ�ضلم« لل�ضاعرات كي 
اأب�ضع واأق�ضى  ال يواجهن قوانين المجتمع ال�ضارمة التي تمار�س 
اأنواع االإرهاب االأخالقي �ضّد اأي اأنثى تعّبر ب�ضكل �ضريح ومبا�ضر 

عن عالمها الح�ّضي.
وحقيقًة اإن هذه الثقافة الذكورية ال�ضلطوية، وهذا التعاطي المادي 
مع ج�ضد المراأة، وا�ضتعارة رغبتها الجن�ضية في ظل العزلة االأنثوية 
االأن��ث��وي  الج�ضد  واإق�����ض��اء  المجتمعات  فر�ضتها  التي  )ال�ضبقية( 
اأنتجت �ضاعرات عّبرن عن  االأنثوية،  الكينونة  و�ضهواته من دائرة 
ح�ضّية  م��دل��والت  تحمل  ن�ضو�س  خ��الل  من  الح�ّضي  الجانب  ه��ذا 
حملت  رجولية  بورنوغرافية  ب�ضحنات  لكن  اإيروتيكي،  واإ�ضهاب 
الت�ضبيهات الذكورية ذاتها، فاأ�ضبحت تلك الن�ضو�س �ضدى اآخر 
ل�ضوت الرجل ال المراأة. فحتى بعد هذا االنفتاح والتطّور المخيف 
لم تفّرق ال�ضاعرة بين االبتذال الذي اأ�ّض�ضته الكثير من الكتابات، 
الفل�ضفية  باأبعادها  االإيروتيكية  وبين  الحديثة،  الكتابات  ة  خا�ضّ
والثقافية التي ت�ضتخدم الج�ضد و�ضيلة للقب�س على كينونة الوجود 

خ�ضو�ضًا عندما يكون في و�ضعية االتحاد ال�ضبقي.
ثّمة بون �ضا�ضع بين ما ُيطرح اليوم تحت م�ضّمى االإيرو�ضية وبين 
نا�ضجًا  ووعيًا  خطابات  حملت  التي  القديمة  االإيرو�ضية  الكتابات 
نظرًا الحتوائها على دالالت تنويرية وتجلّيات روحية لها ما لها من 

اأبعاد فكرية وفل�ضفية.

تهاني فجر

المعا�ضر  �ضوريا  ت��اري��خ  اإن  قلت  ل��و  اأب��ال��غ  اأظ��ّن��ن��ي  ال 
الثالثين  ال�ضنوات  خ��الل  وبخا�ضة  معانيه،  اأح��د  في 

االأخيرة، اإنما هو تاريخ ال�ضجون ال�ضيا�ضية. 
اأعتقد  فاإني  االأدب،  في  انعكا�ضات  من  تاريخ  الأي  بّد  ال  كان  واإذا 
اأن العرب، وب�ضكل خا�س العراقيين ثم ال�ضوريين، �ضيكونون في 

الم�ضتقبل من اأ�ضحاب اأكبر تراث عالمي في اأدب ال�ضجون.
الحّرة  الكلمة  مواجهة  اأع��ن��ي  بالبلطات،  الطيور  مناقير  مواجهة 
بالكرابيج والجنازير والتعذيب اإلى تخوم الموت واأحيانًا تجاوزها، 
هي واحدة من اأهم »خ�ضو�ضياتنا الثقافية« التي تتباهى بها وتتلّطى 
تتعّلق  تهمة  اأو  م�ضاءلة  اأي  من  للتملُّ�س  اال�ضتبداد  اأنظمة  وراءه��ا 

بمدى التزام تلك االأنظمة بحقوق االإن�ضان.
ال اأريد الخو�س في المناق�ضة دح�ضًا وال تاأييدًا لتلك القناعة المتمّثلة 
في اأنه »في البدء كانت الكلمة«، غير اأني ال اأ�ضك اأب��دًا في ال�ضعي 
اأخ��رى  قناعة  اإل��ى  الو�ضول  اأج��ل  م��ن  اال�ضتبداد  الأنظمة  الحثيث 

مفادها اأنه في النهاية كان ال�ضمت طوعًا اأو كرهًا.

ك�ضاعر �ضوري يمكنني القول اإن اأدب ال�ضجون في �ضوريا خالل 
ال�ضنوات القليلة الما�ضية اأ�ضبح وا�ضحًا ومتناميًا، ولكنه مع ذلك 
لم ي�ضّكل حتى االآن اإال جزءًا �ضغيرًا جدًا مما لم يتجّراأ الكّتاب بعاّمة 

وال�ضجناء بخا�ضة على ن�ضره بعد.
واإذا كان لكل �ضعب اإلياذاه اأو اأوذي�ضاه اأو �ضاهناماه اأو مهابهاراتاه، 
اأو غير ذلك مما يعك�س اأو ي�ضّجل حياته وتاريخه وق�ض�ضه وِحَكَمُه 
واأحالمه وكوابي�ضه، فاإن لنا نحن العرب �ضعرنا الذي عك�َس و�ضّجل، 
وتاريخنا وق�ض�ضنا وحكمنا  �ضنة، حياتنا  األفي  عن  يزيد  ما  منذ 
واأحالمنا وكوابي�ضنا، وقد بداأ يعك�س االآن، معاناتنا في ال�ضجون.   
لقد كان اال�ضتبداد في �ضوريا، وما زال، اأحد الوارثين الأ�ضواأ ما 
في االأنظمة الراأ�ضمالية، والأ�ضواأ ما في االأنظمة اال�ضتراكية، وعلينا 
رات اأخرى داخلية اأو اإقليمية اأو عالمية  اأن ننتظر حااًل اآخر اأو تغيُّ
مالئمة، اأو قادرة على حماية حّرية التعبير، لنتمكن بعدها من روؤية 
لتاريخ  ال�ضخم  االأ���ض��ود  ال�ضجل  ذل��ك  انعكا�ضات  مجمل  وق���راءة 

�ضوريا »الحديثة« في ال�ضعر اأو في الفّن واالأدب عمومًا.

اأما بالن�ضبة اإلى تاريخي ال�ضخ�ضي اأو تجربتي ال�ضخ�ضية ك�ضاعر 
فاإن  ال�ضورية،  الديكتاتورية  �ضجون  في  عامًا  ع�ضر  اأربعة  اأم�ضى 
ثم  وم��ن  اأواًل،  حياتي  مجرى  غّير  قد  ال�ضجن  اإن  القول  بو�ضعي 
غّير �ضكل وم�ضمون كتابتي، وحتى قامو�ضي اللفظي وهواج�ضي 

وم�ضاعري.
لقد اأ�ضبح ال�ضجن وال�ضجين وال�ضّجان والزنزانة والمهجع وال�ضياط 
والكابالت  والكلب�ضات  والغنغرينا  وال���دم  والتعذيب  والتحقيق 
و»الطمي�ضات« واالأبواب واالأقفال والجنازير وال�ضّراقات والجوع 
واالإ�ضراب عن الطعام والزيارة  وال�ضوك والرمل والعتمة والفئران 
واللعنة  ال�ضائكة  واالأ�ضالك  واالأ�ضوار  والَجَرب  وال�ضّل  والعقارب 

والكوابي�س واالأ�ضباح والموت والالئحة تطول... 
اأقول اأ�ضبح كل ذلك جزءًا من قامو�ضي الرا�ضخ.

المجتلدات  تلك  م��ن  ال��خ��روج  اأ�ضتهي  ح��ال  اأي��ة  على  اأن��ي  غير   ...
الجهنمية المجنونة، ومن انعكا�ضاتها اأي�ضًا، لعلي ال اأكتب عن غير 

الورد و�ضقيقاته وا�ضتقاقاته.

فرج بيرقدار

اآخُذ اأقّل الطرق تحفيزًا للذاكرة
اأكثر  الأل��م  مّت�ضٌع  قلبي  ف��ي  لي�س 

هذا ال�ضباح
باالأم�س واأنا اأ�ضعد درج المنزل لياًل

كانت خطوات قدميَّ اأثقل 
وحين دخلت غرفتي 

كانت النافذة اأ�ضيق كثيرًا.
***

باالأم�س لم تالحظ اأنت

اأنك، كما ُيغَلق باٌب على يٍد بالخطاأ، 
اأغلقَت الباب على قلبي

لكّني لم اأ�ضرخ
فقط تخّيلته كحلّيًا 

و�ضعرت به مت�ضّخمًا
لذلك كان الم�ضعد، واأنا اأغادر، معتمًا اأكثر 

واأبطاأ قلياًل.
***

لكّن الطريق اإلى المنزل لم تكن اأطول

وال�ضماء لم تكن اأكثر �ضوادًا
فقط

الملل نف�ضه عاودني ثانيًة
بوح��ض�ّية اأكثر هذه المّرة

متجّواًل في المدينة كما كينغ كونغ
مّتجهًا بقدَميه ال�ضخمَتين نحو غرفتي

 ***
باالأم�س حين غادرت  

كنت، للمّرة االأولى، واأنا اأبتعد

اأبتعد حّقًا
هذا ال�ضباح قّررت اأن اأ�ضتري نبتًة جديدًة

اأ�ضقيها ريثما ت�ضتعيد الغرفة األوانها
واأن اأترك النافذة مفتوحًة

ريثما ي�ضبح هواء الغرفة اأخّف قلياًل
واأن اآخذ اأقّل الطرق تحفيزًا للذاكرة

مت�ضابهة  المدينة  �ضوارع  ت�ضبح  ريثما  فقط 
حّقًا.

�شمر عبد الجابر

»غرفتي في 
ال�ضجن« لروالند 
دبليو كالرك.
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الرياح
هذه الفكرة

ف������ك������رة ال�������ض���ع���ر 
د المجعَّ

جاءت بها الرياح 
من اأ�ضفارها المتعّددة

د ال�ضعر المجعَّ
الذي يتطاير على جبين اآدم 

حين ينخرط في العمل 
وفي االأم�ضيات اللطيف�ة

في الوقت الذي كان فيه  الرب
ُيفا�ضل بين اأع�ضاب البحر

وقمح البراري
لها  تفتح  اأن  طلبت  المقابل  في 

وحدها 
اأبواب العالم االأربعة.

نحلة طّنانة
في  متماثلَتين  فتحَتين  فتحت 

اأنف اآدم
من دونهما لم يكن الهواء ليدخل 

الى رئَتيه
المهّمة  بهذه  ير�ضى   ك��ان  م��ن 

ال�ضخيفة 
طلبت اأن يكون لها وحدها 

�ضناعة الع�ضل
في الحقول وفي الجبال.

فرا�شة ذهبية
ارت�ضت بانقطاع ال�ضاللة

ذه���ب  م����ن  ُت���خ���ل���ق  اأن  م���ق���اب���ل 
خال�س

بين  الم�ضافة  لقيا�س  ي�ضًا  خ�ضّ
ال�ضلوع

ه����ي ط������وال ال����وق����ت  ُم��ح��اط��ة 
بال�ضوء اأو محمولة فوق مخمل 

ر �ضاالت العر�س تت�ضدَّ
في المتاحف الكبرى 

مع لقب خا�س
»ملكة الخردة«.

ف��اأر مغامر
وقع عليه االختيار

رغم اأاّل �ضيء  يمّيزه اإطالقًا 
ال�ضرج  فتحة  من  ُير�َضل  لكي  

لحل م�ضكلة فّنية
ال���ج���ف���ون ت�ضقط  ك���ان���ت  ف���ق���د  

فجاأة،
في كل مّرة  يتعّر�س  النموذج  

الختبار ال�ضدمات
ك����ان ي��خ��ط��ط ل��ت��م�����ض��ي��ة ح��ي��ات��ه  

ب�ضكل مختلف
فقد ظن اأنها مكافاأة 
حين اأُم�ضَك من ذيله

مبا�ضرة   ال�ضماء  من  به  واأل��ق��ي 
نحو المجارير.

حّي�ة تاريخية
كان االألم بال �ضخ�ضية  تقريبًا

من طول التجاهل
ينام ليلة في قوارير الخمر

وليلة في قوارير العطور
وكان ُيرى كثيرًا على هيئة حّية 

تت�ضّلق االأ�ضجار
حتى ُطلب منه اأن يل�ضق اأع�ضاء 

اآدم  بع�ضها ببع�س
ب�ضّمه  القوي

فعرف اأن الم�ضروع  كّله �ضيقوم 
على كتَفيه

رغم ذلك كان طلبه الوحيد
اأن ي�ضتمع اإلى  �ضراخ م�ضتمّر

بينما هو منخرط في العمل.

خالد ال�شنديوني

المتعة  ل��ن��ت��خ��ّي��ل 
بفجور طفٍل 

يلعب بالحياة.  
/

البنك المركزي في
»�ضاحة يو�ضف العظمة«، 

�ضّيارتان م�ضّفحتان 
�ضّد الر�ضا�س،

اأكيا�س قما�س 
مليئة بماليين الليرات 

تجلب الم�ضائب 
والحّب 

والن�ضاء...
  /

اأنا بحقيبة على الكتف 
كحال المث�ّقف 

�ضاأ�ضتهي �ضرقة اأحد هذه 
االأكيا�س.

  /
اأقف على كتف ال�ضارع 

اأمّد اأفكاري 
ع����ل����ى اأ�����ض����ط����ح ال���ب���ن���اي���ات 

المجاورة 

التي ارتكز عليها 
اأك�ثر من ق�ّنا�س دموّي،

اأنا ل�ضت دمويًا 
كما يريد حّرا�س البنك. 

  /
فقط  

�ضاأخطف 
�ضوااًل من الماليين 

واأرك�س باتجاه،
اأعلى بناية، 

�ضاأرمي نف�ضي 
واأنا اأح�ضن تلك الماليين،

طبعًا عندما يلّمون 
اأ�ضالء جّثتي

 لن ي�ضتطيعوا
غ�ضل االأموال 

الأن اأحزان قلبي ال�ضغير 
�ضت�ضّوه الن�ضر الم�ضّفر 

على واجهة الخم�ضمئة ليرة،
التي ُترزم هنا باالآالف.    

  /
هكذا

 اأحلم 

باأن 
اأحلم 

حّقًا
 /

اأن اأ�ضبح 
خبرًا عاجاًل

على قناة »الجزيرة«... 
  /

د ا�ضمي  ُيردَّ
على كّل ل�ضان،

دون اأن يذكروا ابت�ضامتي 
وقت فعل الجنون. 

  /
واأنا بدماغي 

يرّج كماٌن اأبي�س 
ال ي�ضتطيع اللحن، 

عازفته مربوطة 
الرئَتين ال تموت، 

اإنها ت�ضّكل الندم.  
  /

اأنا اأتخّيل الجنون 
على هذا الر�ضيف، 

واالأموال الكبيرة 

ُتزّق 
اإلى المخازن اأمامي. 

الله ي�ضاهد ذلك 
وي�ضخر من رغبتي 

بال�ضهرة. 
 /

يا الله 
اإنك بوجه ال�ضماء 

جميٌل جّدًا 
تحّب العالم،

و�ضتزعل لو رميت نف�ضي 
من ارتفاٍع �ضاهٍق  

فقط كي 
اأجّرب قدرتك على حمايتي، 

تاأّكد اأني 
جّيٌد بما فيه الكفاية 

الأتعّذب. 
 /

�ضاأفعلها...
واأ�ضبح خبرًا عاجاًل
وليفعل الله ما ي�ضاء 
لقد ن�ضحُته بما فيه

الكفاية!

عمر ال�شيخ

لقمان ديركي،
ر�ضم: �ضحر برهان.

كنُت األمحه اأحيانًا في »نادي ال�ضحافيين في دم�ضق«، 
في  م�ضكلة  دائمًا  هناك  الجال�ضين.  يغيظ جميع  وكان 
انزعاج  تثير  م�ضكلة  فيه،  نف�ضه  يطرح  ال��ذي  ال�ضكل 
�ضخ�س هنا واآخر هناك من ح�ضوره »الثقيل«، وكّنا - الأنا م�ضابون 
بلوثة مراقبة االآخرين ولوثة الت�ضنيف باأي ثمن - قد �ضّنفناه في 

خانة المّدعين )نعم بدون الباء(، محّبي الظهور والم�ضتهترين. 
ل�ضعوب  مهّم  لكن هذا غير  المعرفة،  تغيب  قاتل حين  والت�ضنيف 
ملتاثة بالتقييم. والتقييم يحتاج كما تعرفون اإلى اأدوات منها مثاًل 

االطالع واأهّمها دون �ضك هو االطالع اأي�ضًا.
بعر�س  اإح�ضائي  بحث  اأو  ما  درا�ضة  تقوم  اأن  ال�ضعب  من  والأن��ه 
اأو  ال�ضعراء  �ضواء مجتمع  درا�ضته،  المرغوبة  المجتمع  اأف��راد  كل 
مجتمع عجائز ما فوق الثمانين اأو مجتمع العاطلين عن العمل، فقد 
اخترع االإن�ضان ما ي�ضّمى »العّينة ال�ضادقة«، وهي العّينة التي تمّثل 
المجتمع تمثياًل حقيقيًا، وهكذا قد ُتْغني حالة �ضاعر عن درا�ضة مئة 
�ضاعر الأنها تمّثل المئة تمثياًل �ضادقًا، ولكن قد يحدث العك�س، اأي 
اأن تقوم باختيار عّينة غير �ضادقة وهي حالة االإوّزة ال�ضوداء بين 

ت�ضع وت�ضعين اإوّزة بي�ضاء.
اأتابع منذ فترة �ضغل لقمان ديركي في �ضحيفة �ضورية محلية تعر�س 

متابعة  يمّكنني من  ما  االإنترنت،  الحظ على �ضبكة  موادها لح�ضن 
زاويته  ق��راءة  على  اأحر�س  فيها.  ال�ضوري  ال�ضاعر  ه��ذا  يكتبه  ما 
خ�ضو�ضًا في ظروف ا�ض�ط�ّرتن�ي موّقتًا للغياب عن �ضوريا، وال اأجد 

األطف من هذه الزاوية نافذًة اأطّل منها على ما يجري هناك. 
ما يمّيز مادة ديركي هو بال�ضبط ما ينق�س الكثير من المواد التي 
تخرج اليوم بوفرة في ال�ضاحة الثقافية ال�ضورية. مادته محّلية بقدر 
اإن�ضانية. و�ضخ�ضية بقدر ما هي عاّمة. و�ضاخرة م�ضحكة  ما هي 
بقدر ما هي �ضوداوية وحاذقة. والقارئ لمقاالته التي ين�ضرها يوميًا 
في �ضحيفة »بلدنا« �ضيالحظ تك�ضير ُرَكب اللغة واال�ضتهتار بهيبة 
لكنه يفعل ذلك  اليومي دون وخزة �ضمير،  اإلى  الف�ضيح واللجوء 
تاأتي مقاالته وق�ضائده �ضل�ضة  باللغة، ولهذا  العارف  بدراية وخّفة 
وب�ضيطة ورافعة للكلفة، لي�س لوقاحة وا�ضتهتار، بل الأنها من اأهل 

البيت.
حين قراأت ق�ضيدته الهجائية »ال اأريدك يا حّرية« والتي بداأها ب�»لن 
اأيتها المدن الحّرة/ فال  اآتيك  اأتركك يا بالدي/ فال تخافي/ ولن 
تخافي اأي�ضًا«، قلت اإن هذا ال�ضاعر يرى في اأوروبا ما يراه �ضخ�س 
في عنب ال يطاله. وحقيقة فاإن لّب الق�ضيدة تلك لم يكن العنب اإطالقًا، 
البع�س وطنًا، والذي �ضيظهر  البرقوق الذي ي�ضّميه  واإنما واقعية 

في �ضورة موؤلمة، �ضديدة الواقعية: »اأع�ضق �ضحافتي التافهة التي 
�ضا�ضاته  على  ظهرُت  ال��ذي  الممّل  وتلفزيوننا  م��رارًا/  فيها  كتبُت 
اأ�ضدقائي  نحَتها  التي  الروؤ�ضاء  تماثيل  اأع�ضُق  وفخورًا/  �ضعيدًا 
النّحاتون/ واأقواَلهم الماأثورة التي يرّددها زمالئي ال�ضحافيون/ 
اأع�ضُق الم�ضوؤولين الفا�ضدين الذين اأمتدحهم كّلما التقيتهم/ واأموت 
ع�ضقًا بال�ضكل الفريد للحّرية وقد دا�ضتها الب�ضاطير/ التي لّمعتها 

بنف�ضي«.
وم����واد دي��رك��ي واق��ع��ي��ة و���ض��ادق��ة. وه���و ي��ب��دو م��ن خ���الل زاوي��ت��ه 
ال�ضحافية كاميرا فائقة الح�ضا�ضية لنب�س النا�س والثقافة واالأحوال 
العامة في العا�ضمة ال�ضورية. م��واّده ما تزال تك�ضب رهانها على 
فيها  تناول  الذع��ة  مقالة  كتب  الما�ضي  العام  والعفوية.  الب�ضاطة 
ال��م��اّدة  واأث����ارت  �ضويلح،  خليل  ال�����ض��وري  وال�ضحافي  ال��روائ��ي 
ا�ضتهجان الكثيرين اأكثر مما اأثارت �ضويلح نف�ضه، وعلى االأرجح 
فاإن اأحدًا لم يقراأ المادة مثلما قراأها �ضويلح، ذلك اأنه الوحيد الذي 
اأجاد الرّد، وقد رّد في مقالة تجاوزت مادة لقمان �ضخرية ولذعًا. 
واإني حين اأريد روؤية م�ضهد من م�ضاهد الثقافة ال�ضورية اليوم فاإني 
اإل��ى تجنيب  ل ه��ذا ال��رّد اللدود ال��ودود ال��ذي عمد فيه كاتبه  اأف�ضّ

القارئ ثقل دم الخالفات واأدرينالين ال�ضتائم القا�ضية.

ليندا ح�شين

انطالقًا من يقين نورانّي له جوهره ومعناه العميق بجدوى ال�ضعر في عالمنا الطاعن 
الحقيقيين، هم  ال�ضعراء  ال�ضعراء، واأعني  اأن  اأعتقد  فاإنني  بالخراب وال��دم واالأل��م؛ 
االآخرين  انتباهًا من  اأكثر  الأنهم  الوجود؛  العالم وفي هذا  �ضروريون حقًا في هذا 
اإلى »الظّل الذي ال ينتهي« وال�ضعر الحقيقي وال�ضامي لي�س؛ في ال�ضميم؛ اإال هذا ولي�س له من 
م�ضعى �ضوى االإبقاء على »الطرق الكبيرة التي تقود مما نراه اإلى ما ال نراه« مفتوحة؛ ح�ضب 
تعبير موري�س ماترلنك. وهكذا نجُد لدى ال�ضعراء الحقيقيين في اأزمنة الباأ�ضاء وال�ضّراء بيتًا هنا، 
وبيتًا هناك، و�ضط اأحداث متوا�ضعة اأو دامية من اأيامنا العادية اأو اأيامنا الملتهبة. وهذا البيت 
ينفتح؛ فجاأًة؛ على �ضيء عظيم. وفي ما يعنيني �ضخ�ضيًا؛ فقد اأيقنُت ومنذ بدايات هو�ضي وولعي 
اإلّي قناديَل هدايٍة في ليل العالم و�ضخامه  اأيقنت بمقوالت ومفاهيم اأ�ضبحت بالن�ضبة  بال�ضعر؛ 
الثقيل. ومن هذه المقوالت؛ مقولة هولدرلين الفّذة »ما يبقى يوؤ�ّض�ضه ال�ضعراء« ومقولة هنري 

ر ينبوع الفعل  ميللر »في ال�ضاعر تتخّفى ينابيع الفعل«، ولذا فاأنا اأ�ضعى واأ�ضتغل على اأن اأُفجِّ
ال�ضعري الذي يمور في ذاتي ويتفّجر ق�ضائَد ون�ضو�ضًا اأحر�س على اأن يكون لها وقعها واأثرها 
لها لي�ضعر من خاللها بقّوة وجوده و�ضرورته هو االآخر  في ذات المتلّقي التّواق اإلى قراءتها وتمثُّ
في هذا الوجود ال�ضائك. وال اأتوانى عن القول اإنني اأ�ضعر اأن متلّقين ُكُثرًا يرون وي�ضعرون باأن 
ال�ضعراء كائنات �ضرورية حقًا؛ الأننا نعمل من اأجل اأن ننحت في اأعماق الحياة، واأن نفتح اأبواب 
العالم االآخر؛ وبالقرب من هذه االأبواب؛ نرى نحُن ويرى االآخرون، وقرب هذه االأبواب نحبُّ نحن 
ويحبُّ االآخرون. ونبقى نحلم جميعًا مع هولدرلين بتاأ�ضي�س ما يبقى، لكن ال�ضوؤال هو: هل ثّمة ما 

�ضيبقى؟ رّبما! نحُن ننزُف، اإذًا نحُن موجودون ونحن �ضروريون.
اأنا اأنزُف في الكالم، اأنا اأنزُف في الوجود. وما مقامي في المنافي اإال »كمقاِم �ضالٍح في ثموِد«.
�شعد جا�شم

الندى على حديد 
الحاوية

�ضخير  ال�����ض��دى 
�ضر�ضار نام في كي�س الحالوة
ال�����������ض�����داأ ������ض�����لَّ ع��ج��الت��ه��ا 

واأ�ضقَطها
الخبز �ضترميه اأم �ضمير هنا 

في ال�ضباح

�ضيتركها  كهربائية  م��ك��واة 
ويم�ضي  الحاوية  ف��ي  ال��ج��اُر 

اإلى �ضغله في المحّطة
الحبيب  اإل��ى  الحبيبة  ر�ضائل 

بعدما فتفتها باأ�ضنانه
لعب كثيرة اأ�ضماء قتلى 

ج��ّث��ة ك��ل��ب ���ض��رب��ت��ه ���ض��ّي��ارة 
اأ�ضرَع �ضاحُبها

الحديقة  طعنته  طير  ���ض��وت 
في ظّله

ثياب طفل �ضمين
عيد  م��ن  باالأي�ضكريم  حلوى 

ميالد ال�ضبية
اأ�ضالك نحا�ضية وبندورة

وطنًا تركتم في الحديقة

الطفل كان هناك م�ضاء يبحث 
عن الخبز في الحاوية
النحا�س باعه للم�ضنع

الثوب األب�ضه عورته
الر�ضائل قراأها للقّطة 
الوطن حمله اإلى بيته 

قًا. و�ضربا معًا نبيذًا ُمعتَّ
اأن�س اأبو رحمة
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االإيراني 
ماكان 
عمادي.

الجذب:
هذا المكتنز بنبيذ ال�ضالفة لي؛

ملٌك  الخجولة  ب��ال��ب��داي��ات  المتفّر�س 
ل�ضغفي،

هذه االأ�ضرار تنتظر ف�ضحها على مراأًى من اليَدين 
والنظرة الوقحة.

الحياء:
في   - عبثًا   - قم�ضانك  تجتهد  كّل محموٍم  األمح 

كبته؛
ورة على فخَذيك بالتياٍع مقّد�ٍس. واأقراأ تمائم التنُّ

كّل انثناءة حياٍء لرقبتك تعني: افعل �ض�ي�ئ�ًا؛
تعال ورّنم بال�ضهامة فوقي... تعال!

كّل محاولة الإخفاء ارتعا�س �ضفَتيك تعني: يا رّب 
هذا المرعى؛ اقطفني!

جائعٌة...  يعنيان:  بالرحيل  وتلويٍح  غ�ضبة  ك��ّل 
جائعٌة؛ �ضاأجّن. 

الدالل:
بالقوّي من الدالل اأن�ضجتك؛

ال�ضامات ق�ضيمات اللّذة العارية... عارياٌت مثلك.

الحلمتان رهينتا التوّرد ال�ضلب... تتحّدثان اإلّي 
بال�ضائق ال�ضاّق،

هل اأثٌر على اإهاب النور غير قواطعي تدعكك بحنان؟
هل حّرا�ٌس غير �ضفتيَّ تلثمانك بهياٍج؟

هل قيٌد غير كّفيَّ ال�ضبقَتين؟
هل �ضهقٌة في الغيبوبة الق�ضوى اإاّلك ك� فرّيا تتوّهج؟

الخدر:
اأكتب اأ�ضماء ا�ضتهائي على الكتَفين والمحزم؛ 

على ال�ضّق االأثير،
على ظّل حّمالة ال�ضدر الغافي عند ظهرك،
على حدود �ضروالك كافل الجمر والندى، 

على مقام االأبي�س المح�س،
اأذعنت  هند  كثمرة جوز  بالهو�س  تتمّرغين  فيما 

اأخيرًا...
مق�ّضرًة ومثقوبًة... �ضّيالًة بفح�س الرغائب.

 اأكتبني عند مو�ضم ال�ضهد؛ راهبًا ينتظر الب�ضارة!
ال�ضبق:

اأر�ض�ي تح�ّيتي ال�ضديدة على الحقوَدين - نهديك 
- مريبي الطّلة،

ال  اأب���دًا:  الحليقة  العانة  مم�ضى  من  الناع�س  على 
زغٌب يعيق ال�ضفر.

تتكّومين فوق مالءة الخدر... فاأق�ّضم البالد: للكامن 
في عزلته... ل�ضادن النعومة: باطن الكّف، لجناَحي 
فقط! الل�ضان  النافر:  الحكمة  لراأ�س  الفرا�ضة... 

 
الذروة:

ثّم �ضار كّل �ضيء ق�ضيدًة!
االآهة، فحيحك النهم، م�ضاّمك، منبع العرق،

ل�ضانك - ال�ضمكة االأنقلي�س - ك�ضوفّي في ن�ضاط 
الرع�ضة،

عيناك الدّرّيتان تقوالن كلَّ فاجر وبذيء،
�ضفتاك تخت�ضران عّفة البتول وج�ضارة الموم�س،

لعابي ين�ضاب في فمك كخيٍط من اللهب والبرد،
ردَفيك  من  الم�ضاغب  الب�ّس  على  �ضفعاتي  اآث��ار 

ين... المرتجَّ
كحّبة كرٍز على عجين؛ اأفّكر متى تتال�ضى؟

�ضعرك الملفوف - دورًة كاملًة - على كّفي اليمنى...
كلجاٍم ي�ضّد فر�س الدم الراك�ضة،

وال  ال��رط��ب...  فمك  خمر  في  ال�ضابحة  اأ�ضابعي 

تكتفين. كّل �ضيء،  في خ�ضّم الذروة،  �ضار ق�ضيدًة
ثّم اإنني �ضمعتك تهج�ضين: 

ال ُتقلع عن هذا... و اإاّل هجرتك!
 

المنتهى:
ما الذي ال ي�ضبه الوقت اإن لم يكن االآن؟

ما الذي ي�ضبه الر�ضا اإن لم يكن هذا ال�ضرود؟
؛ ٌن وحيٌّ كّلك ليِّ

بربو�ضِك حوا�ّس الجحيم،
بلهاثي النار ال�ضافية،

رائحة الغريزة هي كّل ما تنفثينه في وجهي،
اأاأفعى تقطن في فمك... فطّوقت القنديل؟

ك؟ ك... يمت�ضّ اأم طفٌل يقطن في فمي فيمت�ضّ
وفجاأًة؛ تنتابنا رعدة الماء الكافرة... 

ال عا�ضم اليوم مّنا �ضوانا؛ قلنا معًا!
لم ننتِه اإاّل لنبداأ؛ قلنا معًا!

لي�س ما نخ�ضف به على العري غير بقّيٍة من جوٍع 
ينمو؛ ينمو وينمو... 

ياااااه؛ قلنا معًا!
و انهمكنا - في قراءة الحّمى - من جديد...!! 

�شعد اليا�شري

ن �ضيجارًة اأمام  اأكثَر من غ�ضِب الخمرِة ب�ضبب لوِن الكاأ�س. اأكثَر من ال�ضعادة في يوم االأربعاء. اأكثَر من متعِة م�ضاهدِة امراأٍة ُتدخِّ
َك عن الله وال�ضراِط واأنَك �ضَت�ضقط ال محالَة لو اأكملَت قطعَة الدونات هذه. اأكثر من حاجتَك  منزلها والكلُب يلعُب . اأكثَر من ت�ضورِّ
ع ب� نهايٍة �ضعيدٍة. اأكثَر  ال�ضّرية واأنَت في الريا�سِ اإلى فتاٍة نحيلٍة في لندن في جادة رقم 9. اأكثَر من اأّي �ضيء م�ضى وغير متوقَّ
من ال�ضحكِة التي تعرُف مقا�َس �ضواِدها. اأكثَر من اإلحاِحَك على المخّيلة باأن تح�ضَر اأنجلينا جولي بمالب�َس داخليٍة وتناَم معَك لمّدٍة اإحدى 
ع�ضرة دقيقة. اأكثَر من حياِدَك اتجاه نف�ضَك والبرتقالة. اأكثَر من العدم و�ضرورة فهم الم�ضهد الباقي والتحّية الع�ضكرية. اأكثَر من العاطفِة 
ِة هذا الن�سِّ  بة اإلى ُخردة اإلى جدار اإلى �ضندوق اأ�ضوَد اإلى ما تبّقى من فتات. اأكثَر من �ضادية القلِب و�ضرورِتها االآن. اأكثَر من خفَّ الم�ضوَّ
حتى اأنه قادٌر اأن ي�ضيَر ببالدٍة تاّمٍة ويجل�َس بجانِب اأدوني�س ويحّدثه عن اللغِة عن اإمكاِن تطبيِق فكرِة الثابِت والمتحّوِل على جنوِب اإفريقيا. 

اأكثَر من كلِّ ما قيَل اأعاله.
اأفتقد قمي�ضي البرتقالي ب�ضّدة.

عبد الل�ه العثمان

ر�ضمة 
لل�ضاعر 
االإ�ضباني 
لوركا.

ذاك،  ال�ضديق  راأي  اأخ��ال��ف  فكنُت  جانبي،  م��ن  اأّم���ا 
واأطلب منه اأن يرّدنا اإلى لحظتنا هذه في المعهد. قلُت 
اإلى ال�ضحم المن�ضاب  اإلى عربات القطارات،  له، انظر 
هذه  الجامعية،  غرفتك  زواي���ا  اإل��ى  اأخ��ي��رًا  وان��ظ��ر  عجالتها  تحت 
الوا�ضعة، مثل دخان! وهكذا اأقعنت ال�ضديق اأن يكّف عن العتاب 
وال�ضّك وتحري�س الذكريات والمدن والقرى �ضّد بع�ضها البع�س 
وعلى الخ�ضو�س في اأغنية المغّني وهي بالكردّية. وقلُت له، كّف 
ة،  اأو اأبعد كّفك عن ري�ضة المغّني وانظر اإلى دفتر مذكراتك الخا�ضّ
اإل��ى بدن ع��اٍر ل�ضريانّية من الكّوة  اأن��ك ن�ضيت موعد نظرك  �ضتجد 
العارية في �ضقف ما بعد الظهر! وهي ع�ضي�ق�ة المغّني وعلى االأقّل 
يعي�س في  اأو كوبانّي كان  الكلمات وهو عفرينّي  ع�ضيقة �ضاحب 
ال�ضوفيات، كان �ضاعرًا على طريقته الب�ضيطة؛ وهي تذّكراته واألمه 
لخ�ضارة حياته، حيث اأ�ضيب هناك بال�ضرطان في الرئة من تدخينه 
لل�ضكائر الرو�ضّية. اإذًا، اأّي �ضدى واأّي �ضوت يمكن ف�ضلهما، بعد 
اأيَّ مذهب؛ مذهٌب  الغباُر  الوحل، وذه��َب  قّبة من  للم�ضجد  ه��ذا!؟ 
�ضافعّي واآخر حنبلّي: رّبما راأيتِك يا ذات العنق واالأنف ال�ضغير، 
اإلى  اأعمق  لو نظرُت  اآخ،  ثّم،  لم تكتمل.  لبوة  البرّية تر�ضعين  في 
ما تحت الف�ضتان االأخ�ضر، اأيتها النعامة الم�ضّمرة عن قوت قلبها. 
القّبة هي �ضندوق الطنبور االأ�ضفر اأو هي �ضترة اآلة العود؛ جاءت 
من دم�ضق بل من زقاق حلب ال�ضهواء، ثّم يذكُر في �ضالته التي هي 
غناء ومّوال، يذكر حلب بقّوة اأكبر من عفرين ويقول: اآخ، اأتيه بين 
عفرين وبين كوباني! ثّمة كراكي في الجوار تزور االأماكن الخالية، 
ة في اأيام االأعياد واأي�ضًا في ال�ضلوات بعد اإفطار رم�ضان.  خا�ضّ
بحيث  هكذا  هكذا،  يتكّرر  حلبّي  نول  على  ون�ضيج  للغبار  مذهٌب 
في  وكنُت  قطار  عربة  بحجم  القطارات  هند�ضة  معهد  نافذة  كانت 
حلب اأ�ضعر بالوحدة وكانت الوحدُة تالزمني بحيث عقدت �ضداقات 
مع �ضّبان كنُت اأتجّنبهم في عامودا؛ وراأيت هناك في غرفهم جّرة 
ماء وكيلوات عّدة من البطاطا و�ضورة لجّد اأحدهم بالزّي العثماني 
ذهاب  لكثرة  ���ض��وداء  كثيفة  ك�ضجرة  يبدو  ك��ان  ك���ردّي  وب�ضارب 
واإياب الزمن عليها. اأيها ال�ضديق: هات �ضربة ماء، واأال ت�ضربون 
االأري��اف  البيرة حّتى في  بيرة مثّلجة في حلب، كّنا نجّرب �ضرب 
المتخّلفة. لكن ال�ضديق ينزعج ويتهم حلب برجعّية اأكبر ويتعّرق 
كاأنه يخرج بعرقه من الغبار اأو من �ضمت طال �ضنوات. اآخ، يقول 
ال�ضديق، ذّكرتني بم�ضاوير لم اأقم بها اإاّل في القام�ضلي، كنت اأزور 
عّمتي المنهارة وثم اأبداأ بزيارة ال�ضوارع الخالية في ال�ضاعة الثانية 
ما بعد الظهيرة، حيث ال اأحد في الحارات ورّبما ع�ضفوٌر تائه اأو 

اآه، ماذا كنَت  اأو ح�ضرة ذهبت وراء رحيق يغلي.  �ضوت طنجرة 
ر  تفعل؟ كنُت اأ�ضعر بالجوع ولكنني كنُت اأمار�س ال�ضبر والت�ضبُّ
و�ضعاري كان »ال�ضبر مفتاح والمفتاح قلب وبئر وغ�ضن ذاهب 
في حرارة الع�ضر«. كنُت اأ�ضعر بدخان حولي واأ�ضعر اأننا بالفعل 
اأن نجري عملية كومبيوترية لغناء ال�مغ�ّني من كوباني لكي  يجب 
ي�ضير اأكثر حلبّية، الأن تاأثير حلب كان عليه كبيرًا ولو اأنه بقي يغّني 
بالكردّية اإال بين حين وحين بالعربّية الف�ضحى وكانت ق�ضائد البن 
الفار�س اأو بع�ضًا من اأ�ضعار لقمان ديركي وكانت هي اأي�ضًا خالية 
من اأّي قومّية اأو �ضعار تمامًا مثل ال�ضدى بين االأوتار وكان بالفعل 
ال يمكن ف�ضل ال�ضوت عن �ضداه. عّمه ذاك، اأخت عّمه، خالة جّدته 
التي نزلت من تركيا وما زالت حّية في قبرها كما كانت، لها جبل هو 
عمامتها الكردّية االأ�ضيلة مثل م�ضعل في االإ�ضراق. والعّم الخجول 
بدون لحية وب��دون �ضارب، غّنى على التراب الذي ذهب مذاهب، 
ف��ّن وا�ضت�ضهد بمحمد  ال��ذي ذه��ب م��دار���َس ون��وط��اِت  ف��ي الغبار 
عبدالوهاب وباأمراء البزق في المغرب وفي الجزائر وحمل عوده 
ذات مّرة وجاء اإلينا في عامودا، وا�ضتقبلناه ا�ضتقبااًل كال�ضيكيًا. 
اأّم اأحد االأ�ضدقاء اإلى اأننا  يليق بنا اأن نكون كال�ضيكيين وذهبت 
تنتمي  اآلة مو�ضيقى ال  العود وهو  لهذا نحّب �ضوت  بال�ضتيكّيون 
اإلينا �ضناديق الحالوة الحلبّية ودّراج��ة �ضنعنا  اإّنما تنتمي  اإلينا، 
اأطلقنا  �ضدفة  اإلينا  تنتمي  الفتيات،  قلوب  في  ي��دور  طنبورًا  منها 
عليها ا�ضم قومّية عاّمة و�ضوٌت فيه الكثير من ال�ضدى بدل ال�ضوت. 
كان على المغّني اأن يحذف ال�ضدى بين وتر واآخر، قال ال�ضديق، 
كان عليه اأن يكون اأقّل خجاًل واأن يكون عقربًا يلدغ من ُي�ضيء اإليه، 

لكنه لالأ�ضف عقرٌب ال يمكنه اللدغ. 
كان �ضعاري يكفيني اأحيانًا الأعي�س به وله لمّدة �ضهر اأو �ضهر وعّدة 
اأّيام اأَُخر. قمُت بمقاطعة ال�ضديق ووددت اأن اأرجع اإلى حلب ولي�س 
اإلى القام�ضلي اأو اإلى عامودا، حيث كان بركان الذكريات ال يزال 
�ضرموال  وت��ّل  تقدير  اأق��ّل  على  مدينته  فهي  بًا،  ومتع�ضّ ثائرًا  لديه 
ي�ك�في ليجتاز به امتحانات جامعّية عّدة، اأق�ضد اأنه يتكىء على جانبه 
ويفّكر بدل اأن يعي�س. طبعًا في اأحيان كثيرة كنت اأقوم بخلط عمدّي 
واأن�ضب له ذكريات كانت في الحقيقة، والحّق يقال، هي ذكريات عّمه 
المختلف، بطنبوره المختلف االألحان، عّمه الذي فّر فرارًا كثيفًا من 
ي بالعّم  اأن يهجر عامودا وبقي يختبىء في حواريها، اإلى اأن �ُضمِّ
العقرب وبالفعل اأ�ضبح �ضبيهًا بالعقرب، خجواًل و�ضريع الم�ضي، 
الحارات  اأط���راف  ال��ن��ه��اراِت، في  الليل واأط���راف  اآن��اء  ة في  خا�ضّ

وقلوب الخوالي من ال�ضاعات. 

عبد الرحمن عفيف

كدعوة  هي  الكتابة  اإل��ى  حاجتي 
بوق لي.

لذا ا�ضرْب على المفاتيح تريك... 
تريك... تريك 

ا�ضرْب على المفاتيح الإعطائهم الحياة 
زني زك... الأحفِّ في محاولة الأحفِّ

ق لقد راأيُت بوؤ�ضًا ال ُي�ضدَّ
فاأغلقُت عيني

بل عيني الُمْن�ضفة
راف�ضًا ردودي الالمبالية

و اأنا اأر�ضم على جفنيَّ 
دًة على االأر�س  �ضورة اأّمي الفقيرة ممدَّ

ال... الفاجعة 
حّدثتني عن الكوارث كّلها

حّدثتني عنهم
لقد راأيت اأ�ضلحة في اأيدي االأطفال الذين 

كبروا في زمن الجنون.
راأيُت رجااًل ُن�ضّميهم بالنا�ضجين 
و هم يتركون القرارات لالآخرين 

مثاًل لالأ�ضياد... لالآلهة...
قد يكون لدينا اأ�ضياٌد

لكننا نفتقد القادة
لذا نحُن �ضنكون القادة.

الحاجة اإلى الكتابة ت�ضتحوذ عليك 
لذا ا�ضرِب المفاتيَح

في م�ح��اولة الإعطائهم الحياة 
في مح�اولة لوخزك... لوخزنا جميعًا. 

نينا كيبوندا
ترجمة: لينا �شّدود
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الأنا

اإلى اأنائيل �ضوقي

اأبوابها  على  بالطيور.  مليئة  خزائني 
يحت�ضد �ضانعو الفتنة والَفتك وُيطرد 
المريدون واالأبطال حيث الع�ضق ثمٌر 
ين�ضج قبل االأوان والوقت ليُل قطاف. 
للنجوم  اأف��ت��ُح��ه��ا  ج�����ض��د،  م��ث��ل  مقفلٌة 
في  تعلو  ولل�ضماء  وح��ل��ه  ف��ي  تتمّرغ 
خيط بين اأنامله، اأحر�ُضها مثل �ضّجان، 
زن���زان���ًة خ��ال��ي��ة اإاّل م��ن ع��وي��ل ج���راٍر 
تته�ّضم ونداءات ت�ضقط كاالأن�ضال بين 
الجدران واالأ�ضباح والذكر. من ثدي 
��َع  ال��وه��م ت��رع��رع��ُت مثل ف��ار���س َر���ضِ
لم  عوا�ضَم،  اأب��ِن  لم  لبوة.  من �ضرع 
رق.  م اأخرى. اغت�ضلُت بحنين الطُّ اأهدِّ
نبيٍّ  �ضبايا  كالقناديل،  اآلهتي  َرفعُت 
الوقَت  اقت�ضمُت  الغيب،  َم�ضارع  في 
لحظاٍت عاريًة كالنار، خرجُت ف�ضار 
الخروج اأر�ضًا، اأم�ضكُت بن�ضر الغربة 
ال�ضماوات  من  اأفرغُتها  اأح�ضائه،  من 
اأُت النهايات  وعّلقته في غرفة نومي. خبَّ
لم  اأ���ض��ع��اري،  دف��ت��ر  ف��ي  كاليعا�ضيب 
اأق��ت��رب اإاّل من  د في المحو ول��م  اأت���ردَّ
النقطة ال��ت��ي، ال��م��ث��وُل اأم��ام��ه��ا اّت��ه��ام 
مع  �ضجاٌر  عليها  وال��خ��روج  بالخلود 
الديمومة. حزني »خرخا�ضٌة« اأهديُتها 
تطير  ع�ضفورة  �ضار  ي��وم  �ضغيري 
ْث، احذر  بوجه العدم؛ اأيها االبن؛ تريَّ
االألم، اإنه االإله الوحيد الذي �ضرعني، 
الم�ضافة داخاًل  النظَر في فيزياء  اأِعد 
ْث من االرتطام كجناح،  ال خارجًا، تريَّ
الجمال ومن  االإقامة في �ضوامع  من 
ر، اأيها االبن تريَّث؛ لقد  الجنون المبرَّ

عّلمتني الكثير! 

العام  تاأ�ّض�ضت  �ضعرية،  �ضهرية، 
»م��وؤ���ض�����ض��ة  ل����دى  ت�����ض��در   ،2008
الموؤ�ض�ضة  وهي  الثقافية«،  الغاوون 
ال��غ��اوون  »ن��ق��د«، دار  ل���: مجلة  االأم 
الغاوون  جمعية  وال��ت��وزي��ع،  للن�ضر 
العالم ف��ي  العربي  ل���الأدب  للترويج 

رئي�شا التحرير
الدين �ضرف  ماهر   � ع�ّضاف  زينب 

م�شت�شار التحرير
�ضوقي عبد االأمير

الر�شوم والكاريكاتور
�ضحر برهان

الإخراج الفّني
مايا �ضالم

المدير الم�شوؤول: زينب ع�ّضاف
العالقات العاّمة: كارمن �ضمعون
�ضابا ج��ول��ي��ا  المالية:  الإدارة 
»ال��غ��اوون«: ر�شوم  اأر�شيف 
اأ���ض��ام��ة بعلبكي  � اأح���م���د  ال��ل��ه  ع��ب��د 

لوغو الغاوون
تقدمة من الفنان اإميل منعم

مكتب التحرير
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة االأم���ي���رك���ي���ة � 
�ضتريت  هينا   � ملفنديل   � مي�ضيغين 
0013134299194 ت:   �  17953
 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب الإدارة
ب:  ���������س.   � ب������ي������روت   � ل����ب����ن����ان 
 5626  �  113 ال��������ح��������م��������را  

ت: 0096171573886

المرا�شالت
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�شبكة
www.alghaoon.com

ال�شتراك ال�شنوي
لبنان: 20 دوالرًا، الدول العربية: 50 
دوالرًا. اأوروبا واأميركا: 70 دوالرًا.

داعمون
�ضليم ال�ضحناوي

ف������ادي خ����ّي����اط � ح���ام���د ال��ع��ج��الن
ع��������ون ج���اب���ر  � ن�����دي�����م �����ض����وم����ط 

)اإ�����ض����اف����ة اإل�������ى اأف���������راد داع���م���ي���ن 
���ل���وا ع�����دم ذك�����ر اأ����ض���م���ائ���ه���م( ف�������ضّ
■ ل��م��ع��ا���ض��دة »ال����غ����اوون« ات�����ض��ل على 
ال��ح��ّد  ب����اأن  ع��ل��م��ًا   ،009613835106
دوالر.  200 ل���ل���م���ع���ا����ض���دة  االأدن����������ى 

... والق�شيدة

اأجمُع االأ�ضداَف وال�ضواطئ والحوريات واأدُلُق ل�ضاني بوجه البحر ثم اأكتُب 
مثل  جّناتي  اأالح��ق  الفجيعة.  عنق  ح��ول  ُيعَقد  حريري  �ضال  ف��وق  ق�ضيدتي 
لة  �ضرطي مكّلف بالقب�س على ُجناة هاربين ومريدين مّتهمين باللذائذ المعطِّ
��ره بالمباهج التي  الإك�ضير الن�ضور. اأم�ضُك بالجرح اأعّلمه كيف يظّل فتّيًا اأُذكِّ
ن�ّضاجي  مثل  الماآ�ضَي  ُيدبِّجون  �ُضعاٌة  ه  يقتن�ضَ اأن  قبل  اأجلها  من  لعاُبه  �ضاَل 

ال�ضّجاد والمكائد الجليلة.

لن اأر�ضى مقاي�ضَة الطائر العائد بالغيمة حّتى واإن اأمطرْت. االأ�ضاحي �ضاآبيُب 
د  مكتنزٌة في ب�ضاتين الفرات. اأجاهد بالج�ضِد َيلعق �ضفيَح حكمة محترقة وُي�ضمِّ

ذكرياٍت ثاويًة ال اأحد يجروؤ اأن يهيل فوقها التراَب كاالأيام.

في  النواَح  �َضرب  �ضعٌب  فيه  ى  لُي�ضجَّ اآلهته  من جثث  اأُف��رَغ  الرافدان �ضريٌح 
مالعق الطفولة و�ضبَّ في اأروقة القرابين وال�ضعراء الجّوالين َير�ضُع القوافي 

َة الج�ضد الذي يتدحرج مثل �ضخرة. الم�ضمومة، حيث ال نبّي ي�ضعد اليوَم قمَّ

اُت ِجراٌر ُعثر عليها في مقابر ال�ضالالت ال�ضومرية بعدما انحرَف الفراُت  القارَّ
عن مجراُه في الحياة.

هاجَر المكاُن ولم يعد اإال في االأحجار الملّونة التي يل�ضُمها ال�ضعراء قالئَد على 
�ضدورهم المحترقة وخواتَم مطّعمًة الأ�ضابعهم المبتورة... يظّنون اأنهم يكتبون 
ن�ضيد اإن�ضادهم في دفاتر ع�ضٍق وحبوٍر وهم يكت�ضفون الغبطَة في اأتون ج�ضد اآخر.

الق�ضيدُة نهري واأنا اأجّف مثل نهد في فم ر�ضيع. لن اأكفَّ عن الن�ضور في 
الراياِت، يزحفوَن  اآثامًا ومعا�ضَي يحملون  يوؤّمون  اٍد  وُعبَّ القيامُة  اأر�س هي 

على الروؤو�س عائديَن القهقرى كنهٍر تائب.

اأطلقوا  ما  منذ  التي عرفوها  الخديعة  ُم�ضل�ضل  في  والنجوُم حلقاٌت  االأج��راُم 
عيوَنهم الخّلبّية في �ضماء جنوبية اقتطعتها االآلهة مرتعًا لها يوم كانوا يحفرون 

النهار كبئر ارتوازّية.

اإلٍه يدفع عجلة الحا�ضر المه�ّضمة  مدهونًا بندٍم عراقّي يطلُع النهار من جيِب 
ويحاول دورًة كاملة للياب�ضة.

اأعرفهم مكيدًة مكيدة واأع�ضقهم �ضّكينًا �ضّكينًا واآوي اإلى م�ضاجعهم ليلًة بعد 

ليلة مجترحًا �ضل�ضالي بم�ضمار هو يرقُة ال�ضوء التي �ضهدت طالقي مع العودة.

ب اإ�ضعاَل غيمة رطبة في  اأكتُب ق�ضيدتي موجًة َتلتهم ما فوقها، عوَد ثقاب يجرِّ
يدي، ُحلمًا حجرّيًا َين�ضّق عن طفيليات، األفباء عمياء منحنيًة فوق اأِلفها َت�ضبر 
ال��دِم والوهم في  اإال قطرة واح��دة تحت �ضمو�ِس  الق�ضيدة  تبَق من  لم  ليلي. 

�ضهريج الكائن.

اأجاهُر بالنق�س، جناحًا َي�ضرب كتَف االأفق. لن اأغامر بهذا الليل العريق الذي 
الليالي  اآالف  �ضراخ  من  جحيمي  ورث��ُت  قلب.  اأو   - كقبر  اأ�ضالعي  د  يتو�ضَّ
ال�ضاهرة التي اأ�ضّلْت طريَقها اإلّي. لن اأبثَّ اعترافي الإلٍه اأو نبيٍّ اأو عا�ضقٍة اإال 

ل�ضليٍل َيمتح من تيهي �ضماَءه.

عها تحت قّبة زرقاء مفطورة من  اأع�تمُر �ضح�اب�ًا، اأُم�ض�ك غيمتي من عنقها واأُركِّ
المغيَب من �ضوارع بغداد في جّثة متفّحمة ك�ضواٍء على  اأُجرجر  ثّم  حلمتها، 

مائدة الله.

لن ُتثمر ُعلَّيقتي وقد �ضربْت اأنهارًا وم�ضّباٍت لكّن ف�ضاًل واحدًا يمالأها باالأثاثيل 
ينام في جذرها.

للمّرة االأولى واالأخيرة  المبعثَر واأرمي  الكينونِة  ط �َضعَر  اأُم�ضِّ الملح  في مراآة 
م ت�م�ثاَل الماِء الراكِد في راحة يدي. ح�ج�رًا يه��ضِّ

الق�ضيدة كعا�ضقة تهرول  تفلُت  مّرة  اأكتب، في كل  اأكتب ق�ضيدتي عندما  ال 
اأمامي قبل اأن األثم عنقها. الكلماُت رمل بين اأ�ضابعي عندما اأ�ضتلقي ك�ضاطئ 

على محيط روحي.

لم اأخرج من اأمواهي التي ما زالت تتدّفق من اإحليل �ضماوي. َنبتٌة مرجانّية 
�ضغيرة تنظر اإلى حيوات البحر ت�ضخب من حولها، النهاُر َينفُق والقّمُة المقّد�ضة 
التي اأُتِرع كاأ�ضي من اأجلها تحّطمت مثل جرٍن �ضقط من اأ�ضابع ُدعاء قروّي.

رني في ج�ضدي كّل مّرة اأحاول فيها اأن  االرتعا�ضة هي ال�ضلطة العليا التي ُت�ضمِّ
اأغادره ماأخوذًا ب�ضهيٍل ما ورائيٍّ الأح�ضنٍة بخيالء وفتّوة نادرة.

اأن��ا؛ لي  اإلى االأ�ضياء تتمادى... هذا  اإن��اء عيَنيه ويرى  طفٌل ي�ضكب البحَر في 
ر فيها قبَل بعَد المعنى عندما ال يظّل في يدي اإال  مفرداتي ولي �ضفحاتي اأُ�ضطِّ

�ضوتي الحبل الوحيد الذي اأتدّلى فيه اإلى بئٍر اأح�فره�ا كلَّ �ضروق.

الألفباء
لن اأعرف اأبدًا،

ر حولي )األف(. بماذا كان ُيفكِّ
وهل )باء( �ضامحني للنهاية.

لماذا )تاء( تظاهر باأّن كل �ضيء على ما يرام.
وماذا كان دور )ثاء( في �ضمت )جيم(.
ماذا كان يتوّقع )حاء(، اإن كان يتوّقع.

لماذا  تظاهر )خاء(، رغم اأنه عرف جّيدًا
ماذا كان ُيخفي )دال(.

ماذا اأراد )ذال( اأن ُي�ضيف.
هل حقيقة كوني اأنني كنُت قريبًا،

كان له اأّي معنى
بالن�ضبة اإلى راء، وزاي وبقية االألفباء.  

منظور
تقابال في الطريق مثل غريَبين،

دون اإ�ضارة اأو كلمة،
هي في طريقها اإلى الحانوت،

وهو اإلى ال�ضّيارة.

رّبما بفزٍع،
اأو ذهول، اأو ن�ضيان،
هما وفي وقت ق�ضير

قد اأحب اأحدهما االآخر حّتى النهاية.

ال �ضيء ي�ضمن،
اأنهما  كانا هما.

نعم، رّبما من بعيد،
ال من قريب اأبدًا. 

راأيتهما من النافذة،
َمن ينظر من االأعلى،

من ال�ضهل اأن يخطئ.

هي غابت وراء االأبواب الزجاجية،
وهو جل�س وراء المقود

ثم انطلق ب�ضرعة.
يعني لم يحدث �ضيء
حتى لو اأنه قد حدث.
واأنا متاأّكدة مما راأيُت

عبر لحظة فقط،
اأحاول االآن في ق�ضيدة عر�ضية

اأن اأقنعكم، اأيها القّراء،
باأن ذلك كان حزينًا.

بدوننا بعد غد – 
ع اأن يكون ال�ضباُح باردًا و�ضبابيًا. ُيتوقَّ

ع تاأخذ ال�ضحُب الممطرة بالتجمُّ
 من الغرب.

�ضتكون الروؤية �ضعيفة.
والطرقات زلقة.

تدريجًا �ضيكون ثّمة �ضحو محّلي
اأثناء النهار، 

تحت تاأثير ال�ضغط العالي من ال�ضمال
لكْن لدى هبوب رياح �ضديدة متغّيرة في ع�ضفها

قد تقع العوا�ضف.

لياًل
�ضيعمُّ ال�ضحُو كّل البالد تقريبًا،

با�ضتثناء الجنوب ال�ضرقي اإذ
ال ُي�ضتبَعد �ضقوُط المطر.

�ضتنخف�س الحرارة اإلى حّد ما 
اإنما ال�ضغط �ضيرتفع. 

من المتوّقع اأن يكون
اليوُم التالي م�ضم�ضًا،

لكن المظّلة �ضتكون
مفيدة لمن �ضيبقون

على قيد الحياة.

ترجمها عن البولندية: هاتف جنابي

في�شوافا �شيمبور�شكا
)نوبل 1996(

قّبعة الطفل
واأ�ضابعه،

من األوان مائيٍة
مثل نجمة اندثرت

ما تزال تلمع

هناك
االأ�ضجار تقف في الخلف دون كلمات

ال���م���ا����ض���ي وال��م�����ض��ت��ق��ب��ل ف����ي ال���ظ���ّل 
ي�ضتريحان

وفي نظرته تلك،

المائية،
ت��رك��ي��ز ف���ي ال���ن���ور وال��ج��م��ال ال��ل��ذي��ن 

يخف�ضان جبهَتيهما 
للغيوم.

منير الإدري�شي
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العطوي )250 ه�(
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قال الزميل محمود الزيباوي في تحقيق عن المونديال )جريدة »النهار«( باأنه ي�ضعر بالملل في مباريات 
كرة القدم، وزاد على ذلك باأن اأكثر لحظة ملل عا�ضها في حياته كانت مباراة كرة قدم �ضارك فيها االأ�ضطورة 
البرازيلية بيليه! طبعًا مبعث العجب هنا اأن الزيباوي الذي حاز على مدى العقَدين االأخيرين بجدارة لقب 

»ملك الملل« ب�ضبب مقاالته المتحفّية في »الملحق« هو من يقول هذا الكالم!
بع�س الخبثاء الذين تباروا في تو�ضيف الحالة النف�ضية التي تنتابهم بمجّرد قراءتهم مطلع مقالة للزيباوي: ملل، 

اإمالل، �ضاأم، َزَهق، كاآبة، �ضيق نف�س... اأق�ضموا باأن الزيباوي نف�ضه ال ي�ضتطيع قراءة مقاالته.

م��ك��ان.  ك��ل  ف��ي  ل��ه  ينتف�ضون  ع�ضفور  ج��اب��ر  �ضبيُة 
»مقااًل«  كتب  ال��ذي  �ضوريا  في  المدلَّل  واآخرهم غالمه 
وقام  موافي(  )محمد  م�ضتعار  م�ضرّي  با�ضم  �ُضوقيًا 
بن�ضره، لي�س في �ضحيفة م�ضرية، بل في موقع �ضوري، �ضاتمًا 
ال��دي��ن ب�ضبب  ���ض��رف  ال��زم��ي��ل م��اه��ر  ف��ي��ه »ال����غ����اوون« ب�ضخ�س 
كاريكاتور العدد 27 الذي ينتقد تهافت جابر ع�ضفور على جائزة 
معّمر القّذافي )»المقال« كاَل ال�ضباب اأي�ضًا لل�ضاعرة ال�ضورية ر�ضا 
ل  عمران التي رف�ضت كتابة �ضهادة عن جابر ع�ضفور الذي �ضغَّ
ماكينته االإعالمية لجمع �ضهادات من اأكبر عدد من المثّقفين العرب 

لمواكبة عار نيله جائزة ال�ق�ّذافي(.
وكما �ضبق اأن �ضربنا �ضفحًا عن الرّد على مثل هذه »المقاالت«، 
وم��ن��ه��ا م��ق��االت وح�����وارات ل��ج��اب��ر ع�����ض��ف��ور نف�ضه ت��ن��اول فيها 
»الغاوون« باالإ�ضاءة، �ضن�ضرب �ضفحًا عن الرّد على هذا »المقال« 
ل لو اأن ال�ضّيد مندوب ع�ضفور وموؤتمراته  البذيء. لكننا كّنا نف�ضّ
ع المقال با�ضمه ال�ضريح. وعلى كل حال هذا  امتلك �ضجاعة اأن يوقِّ
لي�س بغريب على َمن كان ديدُنه كتابَة »التقارير« بزمالئه الكّتاب. 
لي�س بغريب على �ضجين �ضيا�ضي �ضابق تحّول فجاأة اإلى �ضديق 
حميم لرئي�س �ضعبة المخابرات. �ضجين �ضيا�ضي �ضابق هو الوحيد 
الذي تّم اإعفاوؤه من الخدمة الع�ضكرية والوحيد الذي يمتلك جواَز 

�ضفٍر دائمًا والوحيد الذي يتوّلى من�ضبًا في ال�ضحافة الر�ضمية!
الغاوون

تحت عنوان »در�س �ضلماوي ال�ضعب« )»الم�ضري اليوم« و»الحياة«( كتبت الزميلة فاطمة ناعوت مقالة 
تحرير جريدة  رئا�ضة  ب�»الكر�ضي«(  ناعوت  )و�ضفته  من�ضب  ترك  الأنه  �ضلماوي  لمحمد  رّداح��ة  مّداحة 

»االأهرام اإبدو« بعدما بلغ ال�ضن القانونية للتقاعد.
لكن ناعوت لم تقل لنا �ضبب تم�ّضك �ضلماوي برزمة المنا�ضب االأخ��رى: رئي�س اتحاد كّتاب م�ضر، االأمين العام 
التحاد االأدباء والكّتاب العرب،... اإلخ اإلخ. بل اإن مثّقفين م�ضريين يتهام�ضون باأن َتْرَك �ضلماوي للجريدة جاء ب�ضبب 
كثرة المنا�ضب والكرا�ضي التي يتوالها فلم يعد لديه الوقت لمجّرد االإ�ضراف على كل تلك الكرا�ضي التي بات عدُدها 

ي�ضاوي عدد الكرا�ضي في �ضالة �ضينما.
ُم��ّر«، »در���س في كبح  اأطلقت على »ماأثرة« �ضلماوي هذه االأو�ضاَف االآتية: »در���س ع�ضير«، »در���س  ناعوت التي 
الغريزة«، »در�س �ضعب«... اإلخ، ذهبت اإلى اأبعد من ذلك فقالت: »اإن لم يكن هذا ال�ضلوُك الفريُد �ضعرًا، فال كان 

ال�ضعُر«!! يا �ضاتر!
متابعًة: »واأنده�ُس اأن �ضلماوي لم يكتب ال�ضعَر«!! ونحن بدورنا ننده�س معها.

ال نعرف اإذا كان من حّق �ضخ�س مثل �ضلماوي يعي�س في كنف الزعماء العرب، وخ�ضو�ضًا ح�ضن القّذافي، اأن 
ُيعطينًا درو�ضًا �ضعبة اأو �ضهلة. 

تريد الزميلة العزيزة فاطمة ناعوت توجيه تحية ل�ضلماوي، فلتفعل ذلك بعيدًا عن اإعطائنا الدرو�س. ما فينا يكفينا.

»فعل اأمر« جمعية انطلقت للحفاظ على اللغة العربية، رئي�ضتها ال�ضّيدة 
�ضوزان تلحوق يعرف من ح�ضر اأم�ضية لها اأنها ُتخطئ في اأب�ضط قواعد 
هذه اللغة. وهنا ن�ضاأل: هل تكفي الحما�ضة لك�ضب ع�ضرة اآالف دوالر 
من وزارة الثقافة بمنا�ضبة »بيروت عا�ضمة عالمية للكتاب« الرتجال جمعية كيفما 
اأنهم بذلك يجازفون بتحوير  األم يفّكر اأ�ضحابها  اّتفق بهذا العنوان »فعل اأمر«؟ 

الت�ضمية اإلى: جمعية »فعل ما�سٍ ناق�س«؟

بنباأ رحيل  المطبعة، فوجئنا  اإل��ى  العدد  ه��ذا  اإر���ض��ال  قبل 
عامًا(   75( مطر  عفيفي  محمد  ال��ب��ارز  الم�ضري  ال�ضاعر 
االأ�ضماء  اأح��د  مطر  وُيعتبر  الكبد.  ف  تليُّ بمر�س  متاأثرًا 
اأكثر  ال�ضتينيات، واإن كانت تجربته تبلورت  التي قّدمها جيل  المهّمة 
مع الجيل الذي تاله. وعن عدم اأخذ مطر المكانة التي حظي بها اأقرانه 
يقول عبد المنعم رم�ضان: »عبد ال�ضبور ودنقل وحجازي نجحوا في 
كانت  بينما  التالية،  االأزمنة  اإل��ى  زمَنه  ها  بع�ضُ اخترق  ق�ضائد،  كتابة 
ق�ضائد مطر هائلة في لحظتها، لكنها لم تتحّرك عبر االأزمنة«. من اأعمال 
االأقنعة«  يلب�س  »النهر   ،)1972 )دم�ضق،  والقمر«  »الجوع  ال��راح��ل: 
)بغداد، 1975(، »يتحّدث الطمي« )القاهرة، 1977(، ورباعية »الفرح« 

)لندن، 1990(، »احتفالية 'المومياء المتوّح�ضة« )القاهرة، 1992(.


